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Zp/25/PN-24/20 

 
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  POWYŻEJ  214 000  EURO  

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  

Informacje ogólne 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony 

Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego 

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4  

 58-309 Wałbrzych 

Podstawa prawna: 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) (dalej, jako Pzp). 

Tryb udzielenia zamówienia: 

 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. Link do postępowania dostępny 

jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza wyślij wiadomość dostępnego na 

stronie dotyczącej danego postępowania. 

 Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o których mowa w art. 25a 

ustawy p.z.p w tym oświadczenia składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Ustawa Pzp, art. 10a ust. 5). 

I. Przedmiot zamówienia 

 

Dostawy łóżek szpitalnych 

 

Liczba pakietów – 2 

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne  

Pakiet nr 2 – Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne 

 

Główny kod CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne  

Dodatkowe kody CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne (dotyczy pakietu nr 1, 2) 
           

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej jako: SIWZ). 

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (druk JEDZ można pobrać 

ze strony UZP). 

 

 

 
pieczęć zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych
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Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne  podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji projektu umowy stanowi załącznik nr 7. 

Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl stanowi załącznik nr 8. 

 
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa  ust. 1Pzp. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które zamówienie może 

zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 2 pakiety. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w 

art.93 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

 Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów. 

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 

Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ». 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

 administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w 

Wałbrzychu 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda 

Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696;   
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy łóżek szpitalnych nr Zp/25/PN-24/20 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada : 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/
mailto:iod@zdrowie.walbrzych.pl
mailto:iod@zdrowie.walbrzych.pl
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 nie przysługuje : 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.  

1 lit. c RODO.  
 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

II. Miejsce realizacji zamówienia 

Siedziba Zamawiającego. 

III. Termin wykonania zamówienia 

Dla pakietów 1, 2 oczekiwany termin - 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. 

 

IV. Wymagania od Wykonawców 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 i/lub 4  ustawy Pzp, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: łóżek szpitalnych (dotyczy pakietu nr 1, 2). 

 

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu 

l.p. 
Nazwa warunku 

Sposób oceny warunku 

1. 

Potwierdzenie 

spełniania przez 

Wykonawcę warunków 

udziału w 

postępowaniu  

na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj. : 

posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co 

najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w 

szczególności: łóżek szpitalnych (dotyczy pakietu nr 1, 2) na  kwotę minimum:  
dla pakietu nr 1 -     210 000,00zł; 

dla pakietu nr 2 –    500 000,00zł; 

każda z dostaw;. 

2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ: 

- na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest 

do obrotu na terenie RP zgodnie z  Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

z 2020r. poz. 186). 

- na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim 

odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
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2. 

Potwierdzenie braku 

podstaw do 

wykluczenia zgodnie z 

art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

oraz ust. 5 pkt. 1 i/lub 4  

na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj. : 

1) posiadanie  odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że 

Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub 

KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego: 

 –na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 

 

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w 

pkt.2 tabeli: 

a)  ppkt. 1, 2, 3, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 

- ppkt. 1-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert), 

- ppkt. 2, 3 - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

(wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), 

- ppkt. 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru , inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1 i/lub 4 ustawy Pzp. 

B. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

C. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.   
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VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie, że nie 

podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i/lub 4 ustawy Pzp oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

VII. Wadium 

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:  

dla pakietu nr 1 – 11 000,00zł 

dla pakietu nr 2 – 25 000,00zł 

 

DATĄ UZNANIA WPŁATY  BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. 

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. 

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 

110, 650, 1000 i 1669) 

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać 

okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. 

Informacje dodatkowe: 

• Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

• W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. 

• Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób : WADIUM – nr zamówienia – nazwa 

postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. 

• Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest 

załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej. 

Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie 

z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital 

im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. 

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu 

wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie 

Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium 

powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania 

ofert 

Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp, 

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

VIII. Pozostałe informacje 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: 

mgr Dorota Piekarz tel. 074/6489700, fax. 074/6489700 

e-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35. 

mailto:dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku 

niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej: 

1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

2. W postępowaniu oświadczenia składa się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

a) Dokumentacja winna być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2017 poz. 2247) w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych natomiast ze względu na 

możliwości techniczne Zamawiającego rekomendowanym formatem przesyłania danych jest: .pdf. 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z w/w. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 

podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

IX. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

X. Zawartość oferty 

Oferta musi zawierać: 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu 

1. Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik  nr 1 i 2 do SIWZ 

2. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach: 

- Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”, 

- Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D, 

. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D, 

- Część IV „Kryteria kwalifikacji”: 

– : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

- Część VI „Oświadczenia końcowe”. 

Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone. 

Z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie zgodnej z treścią pkt. VIII do SIWZ 

(Pozostałe informacje) 

3. Potwierdzenie wniesienia wadium 

4. 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – 

załącznik nr 6 do SIWZ 
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5. 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji projektu umowy - załącznik nr 7 

 

 

XI.A  Dokumenty, do których przekazania wezwany zostanie Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu 

1. 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

2. 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3. 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

4. 

Wykaz dostaw odpowiadających swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej 

dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: łóżek szpitalnych (dotyczy pakietu nr 

1, 2) na  kwotę minimum:  

dla pakietu nr 1 -     210 000,00zł; 

dla pakietu nr 2 –    500 000,00zł; 

każda z dostaw;. 

 

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

6. 
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z  Ustawą z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186). 

7. 

Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu dotyczy dany opis, 

fotografia (katalog). 

Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

8. 
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.  Dokumenty sporządzane w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy.    

XI B. Grupa kapitałowa 

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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XII. Sposób składania ofert 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej oraz wypełniony Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie zgodnej z 

treścią pkt. VIII do SIWZ (Pozostałe informacje) 

 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego 

w kraju pochodzenia Wykonawcy.   

 Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. 

 Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y 

podpisującą/ce ofertę. 

 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem 

przygotowania i złożenia oferty.   

 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy 

czym odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej. 

 Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając 

informację na stronie internetowej. 

 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa 

 i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi. 

 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 

1010 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch 

części: 

      - części jawnej, 

      - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za 

wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w 

sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica 

przedsiębiorstwa.  

Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  

   Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności informacji 

zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak 

skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w 

«części niejawnej » skutkować może ujawnieniem przez Zamawiającego tych informacji, o czym 

(zamiar ujawnienia)  Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

Wycofanie oferty lub jej zmiany 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Opis takich 

procedur znajduje się w Instrukcji dla Wykonawców  platformazakupowa.pl (Załącznik nr 9 ). 
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XIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty można składać na platformazakupowa.pl - w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godziny 09:00 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej Szpitala w dniu 30.06.2020r  

o godz. 09:15 

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4) Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert na 

platformazakupowa.pl 

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego 

okresu trwania umowy. 

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem 

cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.  

XVI. Ocena ofert 

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych 

omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny. 

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie następujących kryteriów: 

w zakresie pakietu nr 1 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 60 % 

2. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym 

otworzeniem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża 

Tak – 5pkt 

Nie – 0pkt 

5 % 

3. 

Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej 

zabudowana, niewidoczna z zewnątrz 

Tak – 5pkt 

Sprężyna widoczna – 0pkt 

          5 % 

4. 

Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej 

intuicyjnej obsługi. W każdej strefie po kilka przycisków 

Tak – 5pkt 

Nie – 0pkt 

 5 % 
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5. 

Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po określonym czasie 

nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi 

niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji) 

Tak 

180sekund – 5pkt 

60 sekund – 0pkt 

5 % 

6. 

Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, 

przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS 

Tak – 10pkt 

Nie – 0pkt 

10 % 

7. 

Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego 

pacjenta, przy blacie głównym 

Tak – 10pkt 

Nie – 0pkt 

10 % 

    

w zakresie pakietu nr 2 

          

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 60 % 

2. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych 

Tak – 6pkt 

Nie – 0pkt 

6 % 

3. 

Funkcja elektrycznego przedłużenia leża 

<200mm – 0pkt 

>210mm –6pkt 

         6 % 

4. 

Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych 

w określonych odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym 

(zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną 

wartość 

Możliwość programowania czasu pomiędzy ruchami w skokach co 5 

minut od 5ciu do 30stu minut – 6pkt 

Inne regulacje – 0pkt 

6 % 

5. 

Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie 

pomiaru zmian do 150gram 

Dokładność wagi 100gram – 6pkt 

Dokładność wagi 101-150gram – 0pkt 

6 % 

6. 

Archiwizacja pomiarów wagi, możliwość archiwizowania jednego 

pomiaru dziennie 

Czas archiwizacji: do 30 dni – 8pkt 

                              do 15 dni – 4pkt 

                               do 10 dni – 0pkt 

8 % 

7. 

Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z 

możliwością sporządzenia wykresu tygodniowego, miesięcznego itp. 

Tak – 8pkt 

Nie – 0pkt  

8 % 

      

Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena” : 
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Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt. 

 

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie: 

Cena najniższa z oferty a 

------------------------------------------------   x    60 pkt. =  ilość punktów dla oferty ocenianej 

Cena wyższa z oferty ocenianej                                                   o wyższej cenie 

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. 

4) Zamawiający  po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

-  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

-  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP. 

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie 

umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą.  

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o 

wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.  

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy 

regulującej ich współpracę. 

XVII. Istotne warunki umowy 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej 

warunków: 

 zgodnie z Załącznikami nr 3 – wzór umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy  Prawo zamówień publicznych.  

 
 

Z A T W I E R D Z A M 

 
 

                                               

                                                 data zatwierdzenia:  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Pakiet nr 1  

Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne  
 

 

 

 

Łóżko szpitalne (bariatryczne ) z materacem aktywnym i szafką  - 10 szt 

 
 

1.  Parametry Wymagane Warunek Opisać 

2.  Model Podać   

3.  Producent  Podać  

4.  Kraj pochodzenia Podać  

5.  Rok produkcji 2020 Tak  

6.  

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc 

klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością 

zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w 

celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 

Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł  

Tak  

7.  

Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, 

szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które 

składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z 

wewnętrzną metalową rurą. 

Tak  

8.  

Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych 

metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które 

wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie 

dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej 

rury w kształcie litery C i U. 

Tak  

9.  

Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, 

będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed 

niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji 

Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania 

konsekwencji ekonomicznych dla szpitala 

Tak  

10.  

Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu 

leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-

odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm 

Tak  

11.  

Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą 

EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z 

segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w 

odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w 

uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia 

pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kata nachylenia leża 

Tak   

12.  

Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości 

leża: 

- górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta 

Tak  

 

 

L.P. 

 

ASORTYMENT 

SZCZEGÓŁOWY 

 

JEDN. 

MIARY 

ILOŚĆ 

 

 

CENA  

NETTO 

 

CENA  

BRUTTO 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

 

 

PRODUCENT 

 

1. 
Łóżka szpitalne 

(bariatryczne) elektryczne  
 

szt. 10      

Razem:    
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również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu 

materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców. 

- barierka zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana 

poniżej poziomu materaca, 

- barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i 

odchylana. 

13.  

Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym 

otworzeniem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża 

Tak – 10pkt 

Nie – 0pkt 

 

14.  

Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, 

skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z 

kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca 

gromadzenia się drobnoustrojów. 

Tak   

15.  

Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi 

umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez 

personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze 

przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki 

Tak  

16.  

 

Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej 

zabudowana, niewidoczna z zewnątrz 

Tak – 10pkt 

Sprężyna 

widoczna – 

0pkt 

 

17.  

Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części 

barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z 

dużymi wyraźnymi piktogramami  w celu łatwej identyfikacji 

regulacji przez pacjenta z wadami wzroku 

Tak   

18.  

Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej 

na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą 

dezynfekcję i walkę z infekcjami.  

Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na 

pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach 

niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 

zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – 

utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną 

dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko 

powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na 

niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych 

kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty)  

Tak   

19.  

Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na 

wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej 

pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG 

pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla 

pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu 

zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta 

bezpośrednio) . 

Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system 

naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia 

pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach 

respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu 

płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego 

powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem 

(niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie 

opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. 

Tak   

20.  

Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do 

miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w 

środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża 

od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów 

utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno 

respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy  

Tak  

21.  

Tworzywowe koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy 

na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System 

wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i 

zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania 

oraz ułatwienia przemieszczenia łóżka w pomieszczeniach o 

ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach 

Tak, podać  
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22.  

sterowanie elektryczne przy pomocy : 

 Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno 

od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla 

personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta 

nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji 

Autokontur.  

W celach bezpieczeństwa brak funkcji krzesła 

kardilogicznego, Trendelenburga i CPR w barierkach 

bocznych. 

 Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji 

egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem 

sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i 

zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół 

(możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu 

sterowania nożnego z panelu sterującego). Panel sterowania 

nożnego zabezpieczony przed przypadkowym 

uruchomieniem – konieczność dwukrotnego naciśnięcia 

przycisku. 

 Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony 

nóg posiadającego kilkucentymetrowe piktogramy 

pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za 

pomocą konkretnego przycisku.  

Tak  

23.  

Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej 

intuicyjnej obsługi. W każdej strefie po kilka przycisków 

Tak – 10pkt 

Nie – 0pkt 

 

24.  

Długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-50mm) z możliwością 

przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów 

wysokiego wzrostu 

Tak, podać  

25.  

Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / 

wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/  nie 

więcej niż 1050mm  

Tak, podać  

26.  

Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 

mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i 

zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi 

stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się 

rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na 

ryzyko upadków 

Tak, Podać  

27.  Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 +/- 5 Tak, podać  

28.  Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 +/- 5 Tak, podać  

29.  

Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13 (+/-2o)– 

sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka 

od strony nóg 

Tak, podać  

30.  

Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) 

dla poszczególnych regulacji: 

- regulacji wysokości 

- regulacji części plecowej  

- regulacji części nożnej  

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty- 

 Trendelenburga  

-krzesła kardiologicznego 

 

Tak  

31.  

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu 

sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia 

nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub 

gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. 

Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów 

do nawijania przewodu. 

Tak 

 

 

32.  

Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w 

sytuacjach zaniku prądu  

Tak  

33.  

Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania 

akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność 

baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany 

w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia 

Tak  
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życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, 

wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania 

życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na 

szczycie od strony nóg 

34.  

Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji 

poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego 

dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, 

przycisk oznaczony w wyraźny sposób 

Tak  

35.  

Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania 

nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony 

chroniącej   

Tak  

36.  

Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po określonym czasie 

nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi 

niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji) 

Tak 

180sekund – 

10pkt 

60 sekund – 

0pkt 

 

37.  

Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub 

tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich 

funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 

pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku 

braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.  

Tak  

38.  Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR Tak  

39.  

Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o 

parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca 

nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie 

podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie 

zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia 

Tak  

40.  Segment stały jako wskaźnik właściwego ułożenia bioder pacjenta Tak  

41.  

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy 

panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i 

panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak  

42.  

Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej 

czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości 

umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce 

używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką 

powinien je wymienić). Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej 

sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie 

powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną 

funkcję /konieczność wymiany rękawic /  

Tak 

 

 

43.  

Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i 

pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników 

nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. 

Tak   

44.  

Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – 

sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim 

piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na 

szczycie łóżka od strony nóg 

Tak  

45.  

elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i 

opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy 

pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 

na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 

nóg 

Tak  

46.  

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich 

segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy 

pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 

na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 

nóg 

Tak  

47.  

elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich 

segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu 

nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– 

sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego 

przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 

sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 

Tak  
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48.  

Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia 

pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy 

pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 

na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 

nóg  

Tak   

49.  

Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do 

podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane 

przyciski do regulacji wysokości 

Tak  

50.  

Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie 

tylko stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta) ale również 

wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na 

dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Wyświetlacze oraz 

przycisku do regulacji ustawień wagi umieszczona na stałe w ramie 

leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. 

Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru 

polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie 

pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym 

miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów.  

Tak   

51.  

Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie 

pomiaru zmian maksymalnie 100g 

Tak  

52.  

Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki 

czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może 

rzutować na jakość dokonywanego pomiaru 

Tak  

53.  

Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w 

przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji 

wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a  dołożenie w/w 

elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru 

Tak  

54.  

Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz 

sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich 

wyciszenia 

Tak  

55.  

Funkcja regulacji głośności alarmów Tak  

56.  

Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów 

na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe 

regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta 

i powstanie incydentu medycznego 

Tak  

57.  

System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku 

przekroczonego obciążenia. 

Tak   

58.  4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami Tak  

59.  

Wyposażenie: 

 Barierki, dzielone, opisane powyżej 

 Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka, 

 Materac opisany poniżej: 

Tak  

60.  

Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich 

rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza 

się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta 

na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek 

zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( szczególnie ważne przy 

konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się 

rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie 

(konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas 

czyszczenia materaca. 

Tak   

61.  

Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór  

Trzy komory sekcji głowy statyczne. 

Skrajne komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w części 

centralnej. 

Tak, podać  

62.  Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. 
Tak, podać   
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Dolna i górna warstwa oddzielone od siebie.  

Dolna warstwa komór w części centralnej również pracująca w 

trybie zmiennociśnieniowym 

63.  
Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg 

Tak, podać  

64.  

Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na 

ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: 

- wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, 

symulacyjny, zmiennociśnieniowy),  

- wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się 

zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta 

- wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej 

-     wskaźnik konieczności wezwania    serwisu 

- przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca 

- przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– 

świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest 

naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień 

- wskaźnik CPR 

- alarm niskiego ciśnienia,  

- alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy 

pompy przyciskiem, 

sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji CPR 

      

65.  

Trzy tryby pracy materaca: 

- tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, 

możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia 

stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły 

- tryb statyczny/pielegnacyjny polegający na maksymalnym 

napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu 

zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, 

- tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 

7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez 

powietrza na czas 2,5 minuty, 

 

Tak  

66.  

Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego 

ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja 

CPR uruchamiana poprzez odpięcie złączki łączącej materac z 

pompą. Brak dodatkowych zaworów itp. do funkcji CPR.  

 

Tak   

67.  

Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez 

pomy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą 

pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne 

z pompą.  

Tak  

68.  

Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący 

ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. 

Tak  

69.  

Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – 

przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb 

zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym 

pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym 

Tak   
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70.  

Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się 

materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami 

Tak   

71.  

Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka 

szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm.  

Tak   

72.  

Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający 

dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca 

piankowego  

Tak   

73.  

Materac pokryty odpinanym  zamkiem półprzepuszczalnym 

pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a 

zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru 

białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających 

się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca.  

Tak   

74.  

Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia 

tylko górnej części pokrowca 

Tak   

75.  

Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed 

łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości 

minimum 10cm.  

Tak   

76.  

Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą 

obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań 

narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny 

Tak   

77.  

Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany bezpośrednio do 

pompy (akumulator dedykowany), w przypadku wyposażenia 

pompy w akumulator na panelu pompy wskaźnik naładowania 

akumulatora 

TAK  

LP Szafka  Spełnianie 

parametru 

Podać konkretne wartości i 

opis 

1.  Korpus szafki wykonany z tworzywa HLP oraz stopu aluminium lub 

o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, 

utwardzanym termicznie  

TAK  

2.  Wysuwany lub rozkładany blat boczny do karmienia pacjenta z 

uchwytem 

TAK  

3.  samo domykająca się szuflada oraz drzwiczki szafki zamykające się 

na magnes lub szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady 

(dolna i górna, przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z 

tworzywa ABS, Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia 

TAK  

4.  szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, 

przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS 

Tak – 15pkt 

Nie – 0pkt 

 

5.  wykończenie i uchwyt ze stopu aluminium lub ze stali lakierowanej 

proszkowo  

TAK  

6.  4 cichobieżne koła w tym dwa z blokadą centralną uruchamianą 

pokrętłem wbudowanym obustronnie w korpus szafki 

TAK  

7.  Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego 

pacjenta, przy blacie głównym 

Tak – 15pkt 

Nie – 0pkt  

 

8.  

Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka 

z zachowaniem pełnej funkcjonalności dzięki dwustronnie 

wysuwanym szufladom lub korpus szafki posiada możliwość 

obracania na podstawie z blatem bocznym, którego konstrukcja 

nośna oparta jest na podstawie szafki  

 

TAK 

 

9.  

Wymiary zewnętrzne szafki: 

- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm 

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm 

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm 

 

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 110 , +/-10 cm 

 

TAK, Podać 
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- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm 

10.  
Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i 

zamykanie szafki 

 

TAK  

11.  
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. 

z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem  

 

TAK 
 

12.  

Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej 

charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką 

temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny 

zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z 

blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. 

 

TAK 

 

13.  
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe 

galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się  

Tak  
 

14.  
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu 

zabezpieczenia rzeczy pacjenta  

TAK 
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Pakiet nr 2 

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne 

 

 

Łóżko szpitalne  wielofunkcyjne -15 szt 

 
1. L

P 

Parametry Wymagane Warunek Opisać 

2. 1 Model Podać   

3. 2 Producent  Podać  

4. 3 Kraj pochodzenia Podać  

5. 4 Rok produkcji  2019 Podać   

6.  

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc 

klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy  

Tak  

7.  

Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, 

szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które 

składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z 

wewnętrzną metalową rurą. 

Tak  

8.  

Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych 

metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które 

wsuwa się do tulei zlokalizowanych w  ramie łóżka. Nie dopuszcza 

się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w 

kształcie litery C. 

Tak  

9. 5 

Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające 

łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających 

Tak  

10. 6 

Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia 

łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed 

wypadnięciem na czas transportu  

Tak  

11. 7 

Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 

60601-2-52 

Tak  

12. 8 

Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające 

stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych 

czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm 

(czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża 

pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa 

dyktowany przez normę 

Tak, podać  

13. 9 

Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi 

umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel 

medyczny.  

Tak  

14. 1

0 

Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii 

zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać 

szerzeniu infekcji (np. w technologii „rozdmuchu” , odlane 

jednorodnie w formach). Nie dopuszcza się barierek montowanych 

łączonych z kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie 

tworzyło zagrożenie opisane powyżej. 

Tak  

15. 1

1 

Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej 

na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję 

i walkę z infekcjami .  

Tak  

 

 

L.P. 

 

ASORTYMENT 

SZCZEGÓŁOWY 

 

JEDNOST 

MIARY 

 

ILOŚĆ 

 

 

CENA  

NETTO 

 

CENA  

BRUTTO 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

 

 

PRODUCENT 

 

1. 

 

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, 

elektryczne 
 

szt. 15      

Razem:    
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Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na 

pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach 

niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 

zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – 

utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną 

dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko 

powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na 

niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych 

kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) 

16. 1

2 

Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na 

wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej 

pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG 

pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla 

pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu 

zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta 

bezpośrednio co jest wysoce niewskazane przy obrażeniach 

wielonarządowych czy też po poważnych operacjach) . 

 

Tak  

17.  

Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system 

naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia 

pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach 

respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu 

płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego 

powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem 

(niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie 

opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. 

Tak  

 

 

18.  

Pozycjoner kasety wsuwany z boku, bez konieczności podnoszenia 

segmentu pleców 

Tak   

19. 1

3 

Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do 

miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w 

odcinku od szyi do miednicy leżącego pacjenta w łóżku) . 

Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy 

pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających 

wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc 

jak i niedodmy. 

Tak  

20. 1

4 

Pojedyncze koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost 

i boki   z centralnym systemem hamulcowym. Średnica koła min 

150mm 

Tak  

21. 1

5 

Piąte koło kierunkowe ułatwiające przemieszczanie łóżka i 

manewrowanie nim. Funkcja automatycznego podnoszenia się po 

podłączeniu łóżka do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod 

łóżkiem oraz  zwiększenia dostępu do dogodnego podjechania 

ramieniem C w celu wykonania zdjęcia RTG 

Tak 

 

 

22. 1

6 

Sterowanie elektryczne przy pomocy : 

- zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek 

bocznych dla pacjenta, dwa panele sterowania z podświetlanymi 

przyciskami, wyłączjące się w pozycji opuszczonej barierki, 

- zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek 

bocznych dla personelu.  

Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych , naklejanych 

stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania 

ognisk infekcji (wymaga się wtopione sterowanie w barierkę 

boczną, łatwe do dezynfekcji) 

- 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem 

sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i 

zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość 

zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu 

sterującego) 

Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża 

oraz przechyłów bocznych leża.  

- Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się 

na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające 

się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka 

Tak  
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w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie 

wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji 

- Dotykowych paneli LCD w górnej barierce bocznej 

umożliwiającego wykonywanie m.in. programowanie 

wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, wraz z 

elektroniczna historią zanotowanych zmian w czasie, 

programowania terapii ułożeniowej w szczególności z 

wykorzystaniem przechyłów bocznych, wykonywanie 

przechyłów bocznych, autokontur, pozycja antyszokowa, 

mobilizacyjna, funkcja zatrzymania segmentu pleców pod kątem 

30o w stosunku do ramy leża, panele zabezpieczone przed 

uszkodzeniem tworzywową osłoną, sterowanie funkcjami 

zintegrowanego z łóżkiem materaca niskociśnieniowego  

23.  

Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów 

bocznych. 
TAK – 10pkt 

NIE – 0pkt 

 

24. 2

0 

Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych 

wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, 

wydłużania segmentu leża oraz funkcji Trendelenburga i 

antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych 

Tak  

25. 2

2 

zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu 

sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia 

nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub 

gniazdka 

Tak  

26. 2

3 

wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w 

sytuacjach zaniku prądu 

Tak  

27.  

Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania 

akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność 

baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany 

w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia 

życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, 

wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania 

życia  

Tak  

28. 2

4 

długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/-50mm)  Tak, podać  

29. 2

6 

Funkcja elektrycznego przedłużenia leża  <200mm – 0pkt 

>210mm – 10pkt 

 

30. 2

7 

Szerokość zewnętrzna łóżka – 1050mm (+/-50mm) Tak, Podać  

31. 2

8 

Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 

mm (+/- 10 mm) 

Tak, podać  

32. 2

9 

Regulacja przechyłów bocznych minimum 30 w każdą stronę czyli 

w sumie możliwość rotacji o 60 

Tak, podać  

33. 3

0 

Lateralna pozycja leża z precyzyjnym wskaźnikiem elektronicznym 

stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego 

pozycjonowania pacjenta 

Tak 

 

 

34. 3

1 

Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki 

bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu poniżej 0 w 

dowolną stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko 

komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem 

przechyłu bocznego  

Tak  

35. 3

2 

Łóżko umożliwiające wyłączenie alarmu opuszczonych barierek przy 

jednoczesnym wykonaniu przechyłu bocznego w sytuacjach 

codziennych procedur takich jak np. przełożenie pacjenta z łóżka na 

wózek do przewożenia chorych. 

Tak  

36. 3

3 

Funkcja przechyłów bocznych wykonywana przez łóżko, całym 

leżem umożliwiająca programowanie ułożeń pacjenta w przechyłach 

bocznych  w stanach krytycznych przy zaintubowanym pacjencie. 

 

TAK  

37. 3

4 

Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych 

w określonych odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym 

(zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną 

wartość  

Możliwość 

programowania 

czasu pomiędzy 

ruchami w 
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skokach co 5 

minut od 5ciu do 

30stu minut – 

10pkt 

Inne regulacje – 

0pkt 

38.  

Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę 

ciała pacjenta z możliwością przedstawienia zmian w czasie w formie 

wykresów na elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w 

barierki boczne. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego 

wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na 

umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia 

pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie 

różnych pomiarów.  

Tak   

39.  

Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie 

pomiaru zmian do 150gram 
Dokładność wagi 

100gram – 10pkt 

Dokładność wagi 

101-150gram – 

0pkt 

 

40.  

Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki 

czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie rzutuje 

na jakość dokonywanego pomiaru 

Tak   

41.  

Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w 

przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji 

wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a  dołożenie w/w 

elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru 

Tak   

42.  Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta Tak   

43.  

Alarm poruszania się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi łóżka, 

jako zabezpieczenie przed upadkiem w czasie snu 

Tak   

44.  

Archiwizacja pomiarów wagi, możliwość archiwizowania jednego 

pomiaru dziennie 
Czas 

archiwizacji: do 

30 dni – 10pkt 

Do 15 dni – 5pkt 

Do 10 dni – 0pkt 

 

 

45.  

Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z 

możliwością sporządzenia wykresu tygodniowego, miesięcznego itp. 
Tak – 10pkt 

Nie – 0pkt 

 

46.  

regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego 

oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy 

wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy 

jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na 

wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności 

wzywania osoby pomagającej 

Tak  

47.  

regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 

14 (+/-2o) za pomocą panelu centralnego oraz dotykowego panelu 

LCD  

Tak, podać  

48. 3

7 

Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej 

czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości 

umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce 

używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką 

powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej 

sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie 

powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną 

funkcję /konieczność wymiany rękawic /  

Tak  

49. 3

8 

Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone 

przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność 

poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku 

odblokowującego). Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na 

nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta. 

Przycisk aktywacyjny umieszczony od góry panelu, pomiędzy 

przyciskami sterującymi przechyłem. 

Tak  
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50.  

Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i 

pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników 

nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. 

Tak   

51. 3

9 

regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – 

sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim 

piktogramem  

Tak  

52. 4

0 

elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i 

opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy 

pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 

na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w 

panelach wbudowanych w barierkę boczną 

Tak  

53. 4

1 

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich 

segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy 

pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem  

Tak  

54. 4

2 

elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, 

maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do 

minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie 

łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego 

odpowiednim piktogramem na panelu LCD, wbudowanego w 

barierkę boczną   

Tak  

55. 4

3 

Elektryczna pozycja fotela wspomagającego funkcje oddychania 

pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment 

uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy 

brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość 

podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp (poprzez regulowany 

elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką stop) w celu uruchomienia 

dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta 

Tak  

56. 4

4 

Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: 

- regulacja wysokości, 

- regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, 

- funkcja krzesła kardiologicznego,  

- funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

Tak  

57. 4

6 

Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez 

konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność 

funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz 

sterowania nożnego przechyłów bocznych  

Tak  

58. 4

7 

Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania 

nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony 

chroniącej   

Tak  

59.  

Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) 

regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania 

regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi 

regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia 

regulacji) 

Tak   

60. 4

8 

Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub 

tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za 

wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w 

przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również 

odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy 

na akumulatorze.  

Tak  

61. 4

9 

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR Tak  

62.  

Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz 

Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. 

Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia 

bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego 

Tak, podać  

63.  

System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku 

przekroczonego obciążenia. 

Tak   

64.  

Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz 

segmentu pleców 

Tak   
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65. 5

3 

Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia 

łóżka  

Tak  

66.  

Możliwość rozbudowy łóżka o system zdalnie przekazujący do 

dyżurki pielęgniarskiej/tablet lub telefon informację o 

niebezpieczeństwach, tj opuszczone barierki boczne, wysoka pozycja 

leża, niezablokowany hamulec, kąt nachylenia segmentu pleców, 

opuszczenie łóżka rzez pacjenta. Dodatkowo możliwość rozbudowy 

łóżka o system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe 

pacjenta tj oddech oraz puls. 

TAK  

 

 

67. 6

1 

wyposażenie: 

 Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej 

stronie łóżka 

 Zintegrowany z konstrukcją łóżka materac 

przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, opisany poniżej: 

Tak  

68.  

Wbudowana w konstrukcję łóżka pompa obsługująca materac TAK 

 

 

69.  

Możliwość odpięcia materaca w celu wykorzystania łóżka z innym 

materacem 

TAK  

70.  

Funkcje materaca obsługiwane za pomocą wbudowanych w barierki 

boczne dotykowych wyświetlaczy LCD 

TAK  

71.  

Materac pracujący w dwóch trybach: 

 Stałego, niskiego ciśnienia, 

 Statycznego, pielęgnacyjnego, ustawianego na czas 

wykonania badań, zabiegów itp. 

TAK  

72.  

Funkcja wentylowania pacjenta w celu usunięcia nadmiaru wilgoci 

oraz ciepła spod ciała pacjenta. Rozwiązania zwiększające komfort 

pobytu pacjenta oraz zmniejsza ryzyko powstania odleżyn. Powietrze 

rozprowadzane jest pod pacjentem za pomocą dodatkowego wkładu, 

umieszczonego pod pokrowcem. 

TAK  

73.  

5-stopniowa regulacja ciśnienia powietrza w komorach materaca w 

zależności od wagi pacjenta. Po przyjęciu nowego pacjenta system 

sugeruje wartość ciśnienia względem wagi pacjenta. Personel może 

zaakceptować ustawienia lub dostosować ciśnienie w komorach wg 

swojej wiedzy i doświadczenia. 

TAK  

74.  Alarm niskiego ciśnienia, wizualny oraz dźwiękowy TAK  

75.  

Pozycja fotelowa, polegająca na zwiększeniu ciśnienia w komorach, 

w części centralnej dla stabilniejszego podtrzymania pacjenta przy 

podniesionym segmencie pleców  

TAK  

76.  

Funkcja trybu nocnego, polegająca na ograniczeniu prędkości 

wentylacji w celu zmniejszeniu hałasu na czas snu pacjenta 

TAK  

77.  

Funkcja transportowa, uruchamiana automatycznie po odłączeniu 

łóżka od zasilania elektrycznego. Materac utrzymuje ciśnienie przez 

12 godzin.  

TAK  

78.  

Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym 

wody. Wewnętrzna powłoka pokrowca białego koloru w celu 

szybkiego wykrycia ewentualnych przecieków płynów do wnętrza 

materaca.  

TAK  

79.  

Elektryczna funkcja CPR, uruchamiana automatycznie po naciśnięciu 

przycisku CPR na panelu sterowniczym. Naciśnięcie jednego 

przycisku powoduje wypoziomowanie i opuszczenie leża łóżka oraz 

spuszczenie powietrza z komór 

TAK  

80.  Mechaniczna funkcja CPR TAK  

81.  Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min 250kg TAK  

82.  

Wymiary: 

215 x 90 x 20 cm (+/-5cm) 

TAK, podać  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 
.......................................                                                         ....................................... 
                 (Wykonawca)                                                                                                                   (miejscowość i data) 

      

 
 

O F E R T A 

DLA 

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA 

ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU 
 
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na „Dostawy łóżek szpitalnych nr 

Zp/25/PN-24/20” 

 

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

 

.................................................................................................................................. 

 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

 

................................................................................................................................... 

 

REGON: .............................................                  NIP: ............................................. 

 

Numer telefonu .....................................  e-mail………………………………….. 

 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   : 

T   /    N 

        

     Numer telefonu ………………… e-mail ..................................................... 
     (do zamówień składanych przez Zamawiajacego)  

 

3. Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie 

formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie: 

 

dla pakietu nr 1 : 

 

      „netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................ 

 

................................................................................... złotych), 
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podatek VAT – …….. %: .................. PLN, 

 

„brutto” ........................ PLN, (słownie: .......................................................................... 

 

.................................................................................................... złotych). 

1. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym otworzeniem za pomocą 

uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża …….. 

2. Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej zabudowana, niewidoczna z    

zewnątrz ….. 

3. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. W 

każdej strefie po kilka     przycisków …… 

4. Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po określonym czasie nieużywania regulacji 

chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego 

ponownego uruchomienia regulacji) ……. 

5. Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na 

prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS……… 

6. Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym 

……. 

 

dla pakietu nr 2 : 

 

      „netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................ 

 

................................................................................... złotych), 

 

podatek VAT – …….. %: .................. PLN, 

 

„brutto” ........................ PLN, (słownie: .......................................................................... 

 

.................................................................................................... złotych). 

1. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych ……… 

2. Funkcja elektrycznego przedłużenia leża ……… 

3. Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych 

odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył 

o zaprogramowaną wartość ……… 

4. Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian do 150gram 

dokładność wagi ……… 

5. Archiwizacja pomiarów wagi, możliwość archiwizowania jednego pomiaru dziennie …….. 

6. Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z możliwością 

sporządzenia wykresu tygodniowego, miesięcznego itp., ……… 
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Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców): 

 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

 
 (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)  

 

                  ................................................................. 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ   dotyczy  pakietu nr  1, 2 

  

 
UMOWA Nr ……………………. 

 

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: 

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 

Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala 

a 

………………………………………..... 

................................................................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

.................................................................. 

 

§ 1 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Dostawy łóżek 

szpitalnych” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ……..r., nr 

ogłoszenia ………….. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy. 

§ 2 

 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa ………… (pakiet nr ) wyszczególnionego  w ofercie przetargowej z dnia 

................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 

............................zł netto (słownie: ………………………) +  VAT w należnej wysokości. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy pozostaje nowy i wolny od wad. 

 

§ 3 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: dostarczenia przedmiotu 

umowy, jego instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia w 

terminie do 4 tygodni  od daty zawarcia umowy. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z 

co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3.W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o 

tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy lub przedmiot umowy zostanie zwrócony 

Wykonawcy. 

4. Termin rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji wynosi 2 dni robocze. 

5.Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu 

reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt 

i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem. 

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186) wraz z instrukcją obsługi i użytkowania w formie 

papierowej i elektronicznej w języku polskim oraz wszelką konieczną dokumentacją tj. paszportem 

technicznym, kartą gwarancyjną, wykazem punktów serwisowych, kopiami dokumentów wraz z 

tłumaczeniem  w przypadku oryginału w języku obcym : aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności 

producenta – wystawiona przez producenta. 

3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i 
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stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest protokolarne potwierdzenie przez 

Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu  Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w języku polskim według cen 

ustalonych w drodze postępowania przetargowego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu 

Zamawiającego. 

3. Na fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej oraz nr pakietu. 

4.Zapłata nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie 

z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla 

Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w związku z realizacją umowy 

………………………… z dnia ………… jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach 

podzielnej płatności (Split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.62) wprowadzającej m.in. 

zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2017r poz. 1221 i 2491). 

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego oświadczenia na adres wskazany w umowie. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: ......................................... 

7.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę 

trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 

 

1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację, uruchomienie 

oraz przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego.  

2.W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie 

zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy. 

3. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego 

wymienić go na nowy. 

4. W przypadku czterokrotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 

wymienić go na nowy. 

5. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej). 

 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy 

od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

b) 1 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub 

zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii,  

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości 

niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z 

winy Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych, o których mowa w 7 ust. 1. 

4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia. 

 

§ 8 

 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  
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w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 –  powyżej 14 dni. 

2.Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego od dochodzenia kar 

umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy. 

 

§ 9 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) Kodeksu Cywilnego, 

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości 

w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania umowy z 

zachowaniem tych standardów. 

§ 12 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

  WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4  do SIWZ  

 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I: INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ 

LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w 
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1.Adres publikacyjny stosownego 
ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 
informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda 
Sokołowskiego 
 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawy łóżek szpitalnych 
 
 
 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

 
Zp/25/PN-24/20  

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

A: Informacje na temat wykonawcy 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8:czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 



34 
 

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

 

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do 
których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

(SEKCJA, KTÓRĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ JEDYNIE W PRZYPADKU GDY INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA LUB PODMIOT 

ZAMAWIAJĄCY WPROST TEGO ZAŻĄDA.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

JEŻELI INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA LUB PODMIOT ZAMAWIAJĄCY WYRAŹNIE ŻĄDA PRZEDSTAWIENIA TYCH INFORMACJI 

OPRÓCZ INFORMACJI WYMAGANYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI, PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ – DLA KAŻDEGO PODWYKONAWCY 

(KAŻDEJ KATEGORII PODWYKONAWCÓW), KTÓRYCH TO DOTYCZY – INFORMACJE WYMAGANE W NINIEJSZEJ CZĘŚCI 

SEKCJA A I B ORAZ W CZĘŚCI III. 

  

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA 

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ] 
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

[] Tak [] Nie  

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki23: 

[……] 

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):24 
[……][……][……] 

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

                                                 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w krajowych 
przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu 
zakłócenie konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

                                                 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo 
to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego 
udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o 
udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza 
umowa z podmiotem zamawiającym lub 
wcześniejsza umowa w sprawie koncesji 
została rozwiązana przed czasem, lub 
w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą 
wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego 
wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia 
lub do weryfikacji spełnienia kryteriów 
kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane 
przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w 
bezprawny sposób wpłynąć na proces 
podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą 
dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które 
mogą mieć istotny wpływ na decyzje w 
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Podstawy wykluczenia o charakterze Odpowiedź: 

                                                 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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wyłącznie krajowym 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, 
że: 

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: Kompetencje 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników 
finansowych35 określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-
ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: Zdolność techniczna i zawodowa 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

                                                 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
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następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju:Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 

[……] 

                                                 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
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(procentową) zamówienia: 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

  

                                                 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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CZĘŚĆ V: OGRANICZANIE LICZBY KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ KANDYDATÓW 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

CZĘŚĆ VI: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe 
oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia 
i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

 
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
..................................................            ................................ 
                      (Wykonawca)                                                                                                                        (miejscowość i data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
  

  

 Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy   łóżek 

szpitalnych nr Zp/25/PN-24/20”, niniejszym oświadczamy, iż nie orzeczono wobec nas tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp. 

 

 
 

 

                                                                     ................................................................. 

                                                                                                           (podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
..................................................                 ................................ 
                      (Wykonawca)                                                                                                            (miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

                                                                             ................................................................. 

                                                                                              ( podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego) 

 

 

______________________________ 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 
.................................................                    ................................ 
                 (Wykonawca)                            (miejscowość i data) 

      

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

            Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr … 

 

 do SIWZ. 

 

 

 

 

                                                                    ................................................................. 
        (podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl 

 

 Informacje ogólne 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa 

się przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.  

2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy 

zamawiającego1 .  

3. Zamawiający w zakresie:  

3.1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.  

3.2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest 

uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.  

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB 

przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 7).  

6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza2 oraz zaplanowanie 

złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty.  

7. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze 

paczki po np. 75 MB każda. 

8. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem 

paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 

wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.  

 

 2 Złożenie oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

 

1. Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 

Formularzu składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

2. Jeżeli zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zaznaczył 

inaczej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1Będąc na stronie danego postępowania kliknij w link z logo zamawiającego na stronie dot. postępowania. 

Jeśli link jest aktywny to oznacza, że zamawiający posiada Profil nabywcy.  
2Proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu w tym przypadku plików z komputera 

użytkownika do systemu platformazakupowa.pl.  
3Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony nieuczciwej konkurencji, które 

wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w 

kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.  

3. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 

pliku.  

4. Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do 

składania ofert dokumenty - w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej.  

5. Po wypełnieniu Formularzu składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk “Przejdź do podsumowania”  

6. Oferta oraz wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem. W procesie składania oferty lub wniosku na platformie taki podpis wykonawca może złożyć:  

6.1. bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu4 lub/i  

6.2. dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu 
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w przycisk „Przejdź do podsumowania”).  

7. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na każdym dokumencie osobno:  

7.1. Podpisz plik, który zamierzasz dołączyć do oferty lub wniosku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  

7.2. Następnie w drugim kroku składania oferty lub wniosku należy:  

7.2.1. sprawdzić poprawność złożonej oferty lub wniosku oraz załączonych plików,  

7.2.2. pobrać plik w formacie XML,  

7.2.3. po wgraniu XML bez podpisu system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację5 o 

błędzie,   

7.2.4. Informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako 

weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,  

7.2.5. Pliku XLM nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów dowodowych,  

7.2.6. Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:  

7.2.6.1. brak podpisu na dokumencie XML,  

7.2.6.2. podpis kwalifikowany utracił ważność,  

7.2.6.3. niewłaściwy formatu podpisu,  

7.2.6.4. użycie podpisu niekwalifikowanego,  

7.2.6.5. zmodyfikowano plik XML,  

7.2.6.6. załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 

w celu utrzymania ich w poufności.  
4Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków  

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i  

przechowywania dokumentów elektronicznych.  
5Jeżeli w danym momencie usługa API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie  

działa to system wyświetli stosowny komunikat. Brak tej usługi nie powoduje niemożliwości złożenia oferty, 

a jedynie system nie jest w stanie dokonać dodatkowej weryfikacji składanej oferty.  

7.2.7. niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby 

zakończyć etap składania oferty, tylko upewnij się, czy błąd nie jest spowodowany błędami 7.2.6 (plik 

ze skrótami załączników wgrywasz dla celów dowodowych),  

7.2.8. następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla 

zamawiającego do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu,  

7.2.9. ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z 

platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty lub wniosku6 ,  

7.2.10. w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl 

wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z pobranym plikiem 

XML na swoim komputerze.  

8. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na całej paczce XML:  

8.1. Dołącz w kroku pierwszym pliki do oferty lub wniosku,  

8.2. Następnie w drugim kroku składania oferty należy:  

8.2.1. sprawdzić poprawność złożonej oferty lub wniosku oraz załączonych plików,  

8.2.2. pobrać plik w formacie XML,  

8.2.3. wykonawca wgrywa plik zawierający podpis pobranej oferty lub wniosku XML opatrzony 

kwalifikowanym podpisem lub kwalifikowanymi podpisami w formacie XADES (XAdES)8 ,  

8.2.4. Jeżeli plik XML został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpis ten jest 

ważny wyświetli się komunikat potwierdzający prawidłowości podpisu wraz z informacją o osobie 

podpisującej,  

8.2.5. Gdy plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to w takiej sytuacji 

system wyświetli informację o błędzie (braku podpisu, braku ważnego podpisu lub modyfikacji 

pobranego pliku XML), 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest  

zalogowany to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej  
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oferty. W link ten należy kliknąć do czasu przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie 

sprawi, że straci on ważność.  
7XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) - format kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
8Ofertę można podpisać w innym formacie, jednak system tego formatu nie zweryfikuje, a zrobi to 

zamawiający. Formaty podpisu ETSI TS 103 171 / ETSI EN 319 132 - XAdES, ETSI TS 103 172 / ETSI EN 

319 142 - PAdES, ETSI TS 103 173 / ETSI EN 319 122 - CAdES, ETSI TS 103 174 - ASiC.  

Akty prawne dot. podpisu elektronicznego:  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS),  

2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,  

3. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury 

zaufania.  

8.2.6. Informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako 

weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,  

8.2.7. Pliku XLM nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów dowodowych,  

8.2.8. Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:  

8.2.8.1. brak podpisu na dokumencie XML,  

8.2.8.2. podpis kwalifikowany utracił ważność,  

8.2.8.3. niewłaściwy formatu podpisu,  

8.2.8.4. użycie podpisu niekwalifikowanego,  

8.2.8.5. zmodyfikowano plik XML,  

8.2.8.6. załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML.  

8.2.9. niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby 

zakończyć etap składania oferty, tylko upewnij się, czy błąd nie jest spowodowany błędami 8.2.7 i 

8.2.8 (plik ze skrótami załączników wraz z podpisem wgrywasz dla celów dowodowych),  

8.2.10. następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego 

do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

8.2.11. ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości e-mail z 

platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty lub wniosku9 ,  

8.2.12. w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl 

wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty wraz z pobranym i podpisanym plikiem 

XML na swoim komputerze.  

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem 

Formularza składania oferty lub wniosku.  

10. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę 

oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed 

upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

11. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający 

dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w 

postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.  

12. Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub 

wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.  

13. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub 

nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest  

zalogowany to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej  

oferty. W link ten należy kliknąć do czasu przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie 

sprawi, że straci on ważność.  

13.1. przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email    

podanym podczas pierwotnego składania oferty lub  

13.2. zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.  

14. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 13.1 jest data kliknięcia w przycisk 

Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.  

15. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w 
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postępowaniu.  

16. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po 

upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

17. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.  

18. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie 

przycisku “Odblokuj formularz”.  

19. Po złożeniu oferty lub wniosku wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta 

została złożona po terminie.  

 

3 Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy  

składania ofert i wniosków)  

1. Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to 

komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.  

2. Niniejszy § 3 nie dotyczy składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są szyfrowane.  

3. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej  

wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit  

objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB  

przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.  

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również 

komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.  

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki10 .  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy 

zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną 

korespondencją. 

7. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 6 jest 

wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i 

wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. 

8. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie 

przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

 

 

 


