
 
Piotrków Tryb 08.05.2012. r. 
ZP/4/12 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, 
woj. łódzkie, tel. 44 647 51 72, faks 44 647 09 98 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkow.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samorządowa jednostka budżetowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa 3szt podnośników jezdnych przeznaczonych 

do transportu pacjentów w pozycji leżącej, pół leżącej lub siedzącej oraz 2szt zmywarek wolnostojących 
do naczyń stoł owych wykonanych ze stali nierdzewnej i 1 szt zmywarki wolnostojącej do naczyń 
stoł owych „ kapturowej „ wykonanej ze stali nierdzewnej dla Domu Pomocy Społ ecznej w Piotrkowie 
Trybunalskim” 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

wraz z transportem i montażem : 

Część I – kod CPV : 33-19-62-00-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych 

-podnośnik jezdny przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej    3szt  

parametry :maksymalny udźwig – minimum 150kg;wymagany rozstaw podstawy jezdnej po rozłożeniu powyżej 

1100mm;odległość wysięgnika od podłoża w zakresie 450-1680 mm;długość ramion podstawy minimalnie 

1155mm;wysokość ramion podstawy maksymalnie 100mm;odległość (w linii prostej) dźwigara poprzecznego- od śruby 

mocującej orczyk do śruby mocującej dźwigar pionowy powyżej 800mm;elektryczna regulacja pracy wysięgnika za pomocą 

pilota;wyświetlacz informacyjny o stanie akumulatora ;ilość pełnych cykli góra – dól  na pełnej baterii minimum 60;awaryjne 

opuszczanie pacjenta .Każdy podnośnik wyposażony w siedzisko standardowe; dwa podnośniki dodatkowo wyposażone w 

siedziska kąpielowe z podwyższonym oparciem. Podnośniki muszą być fabrycznie nowe; zmontowane przez Dostawcę; 

objęte gwarancją przez okres  24 miesięcy; dostarczone na koszt dostawcy. Podnośniki muszą pochodzić od tego samego 

producenta i być tego samego modelu, zapewniając jednolity  standard obsługi. Podnośniki muszą posiadać instrukcje 

obsługi w języku polskim. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze podnośników. 

Część II – kod CPV 42-95-90-00-3 zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym: 

-zmywarka wolnostojąca do naczyń stołowych wykonana ze stali nierdzewnej – 2szt 

parametry :programator elektromechaniczny; funkcja wyparzania; wydajnośd minimum  500 talerzy/h;wymiary: 600 x 610x 
850 mm; wysokośd prześwitu drzwi minimum- 355 mm; trójfazowa 3N 400V 50hz, moc grzałki 6KW;moc znamionowa: 6,77 
kW; dozownik płynu myjącego; kosze w standardzie (wkład kosza do sztudców 1 sztuka, kosz uniwersalny 1 sztuka, 
podstawa 1 sztuka, kubek „do sztudców” 8 sztuk). Każda zmywarka musi byd wraz z podstawą ze stali nierdzewnej. 
Zmywarki muszą być fabrycznie nowe, objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy. Zmywarki muszą pochodzić od tego 

samego producenta i być tego samego modelu, zapewniając jednolity  standard obsługi. Zmywarki muszą posiadać instrukcje 

obsługi w języku polskim. Zmywarki muszą być dostarczone na koszt dostawcy, gotowe do pracy, zainstalowane w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze zmywarek. 

- zmywarka wolnostojąca do naczyń stołowych  „ kapturowa „ wykonana ze stali nierdzewnej - 1szt 

parametry : programator elektromechaniczny; drzwi podnoszone hydraulicznie;funkcja wyparzania;wydajność minimum: 

1000 talerzy/h; wymiary kosza: 500 x 500 mm; wymiary zmywarki: 620 x 730 x 1400/1785 mm; zasilanie: 3N 400V 50hz; 

moc znamionowa: 14,5kW;  wysokość prześwitu drzwi minimum- 385 mm;kosze w standardzie (wkład kosza do sztućców 1 

sztuka, kosz uniwersalny 1 sztuka, podstawa 1 sztuka, kubek „do sztućców” 8 sztuk, wkład kosza do talerzy głębokich 1 

sztuka, wkład kosza do szklanek 1 sztuka, kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń). Zmywarka musi być 

fabrycznie nowa, objęta gwarancją przez okres  24 miesięcy. Zmywarka musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 

Zmywarka musi być dostarczone na koszt dostawcy, gotowa do pracy, zainstalowana w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze zmywarki..  

 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:  Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie..  
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33-19-62-00-2      42-95-90-00-3 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak. 

http://www.piotrkow.pl/


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 4 tygodnie od daty podpisania umowy   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  
III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 

zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaże co najmniej dwa zrealizowane zamówienia (wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające 
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w 
niniejszym postępowaniu. 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 

zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby 
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów zawartych w ofercie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 

zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 
zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków 

zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

• wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 



przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.5) INFROMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY PRZEDŁOZYĆ: 

● instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim, opis techniczny producenta  urządzeń w języku polskim wraz z 
folderami i fotografiami. 
III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1.Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- wg załącznika nr1 
2.Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 
3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza).  
4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego - wg załącznika nr 2. 
5.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne - wg załącznika nr 4. 
6.Podpisany wzór umowy – załącznik nr 6 i 7. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena . 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.piotrkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski pok. 18 (sekretariat). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012r. 
godzina 10:00, miejsce: : Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 

Trybunalski pok. 18 (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. 


