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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.piotrkow.bip.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samorządowa jednostka budżetowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 szt wózków transportowo-kąpielowych 
( wózkowanien, łóżek kąpielowo-transportowych) oraz 2 szt bemarów jezdnych czterokomorowych 
wyposażonych w pojemniki z uchwytami i pokrywami dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Trybunalskim.  
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) 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 

-wózek transportowo- kąpielowy (wózkowanna, łóżko kąpielowo- transportowe ) 2szt  

opis:wózek transportowo- kąpielowy ( wózkowanna, łóżko kąpielowo- transportowe) wspomagający mniej 

sprawnych mieszkańców w czynnościach higienicznych- ułatwiający kąpiel pod prysznicem lub przewijanie, 

wyposażony: boczne i szczytowe poręcze regulowane w czterech blokowanych pozycjach w celu zapewnienia 

stabilności mieszkańca podczas przybierania wody i jego zanurzania podczas kąpieli, opcję pochylenia 

pozwalającą usunąć wodę z mieszkańca- po kąpieli woda odprowadzana drenami, regulację wysokości, 

umożliwiającą elektrycznie realizowane unoszenie mytego mieszkańca na wysokość  od 460mm do 1055mm, 

nieckę pochylająca się w bezpieczny sposób o 10 stopni ( mieszkaniec pozostaje w miejscu), dreny w materacu 

ułatwiające całkowite odprowadzanie nagromadzonej wody, która wypływa swobodnie przez ich kanaliki oraz 

wąż, łatwo toczące się kółka umożliwiające maximum sterowności i centralny system hamulców zapobiegający 

toczeniu się wózka w trakcie użytkowania. 

parametry :.maksymalny udźwig – minimum 175kg, wymiary zewnętrzne: dopuszczalny przedział szerokość 

700mm x długość2050mm, przedział podnoszenia realizowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego : od 

460mm do 1055mm, Anty Trendelenburg: przechył 10 stopni, masa własna: od 70kg do 120kg, zasilanie: 24V 

system Linak, średnica koła: od 150mm do 200mm, materiał konstrukcji: stal nierdzewna malowana proszkowo; 

boczne i szczytowe poręcze regulowane w czterech blokowanych pozycjach.   Wózki transportowo- kąpielowe ( 

wózkowanny, łóżka kąpielowo- transportowe)  muszą być fabrycznie nowe; zmontowane przez Dostawcę; objęte 

gwarancją przez okres  24 miesięcy; dostarczone na koszt dostawcy. Wózki transportowo- kąpielowe ( 

wózkowanny, łóżka kąpielowo- transportowe)   muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego 

modelu, zapewniając jednolity  standard obsługi.Wózki transportowo- kąpielowe ( wózkowanny, łóżka kąpielowo- 

transportowe)   muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Dostawca zapewnia przeszkolenie 

personelu w obsłudze wózków transportowo- kąpielowych ( wózkowanien, łóżk kąpielowo- transportowych)  . 

Część II – kod CPV kod CPV 39 71 13 00-2 urządzenia elektrotermiczne 

bemar jezdny czterokomorowy wyposażony w pojemniki z uchwytami i pokrywami 2szt 

opis:bemar jezdny czterokomorowy przeznaczony do utrzymania w stanie gorącym uprzednio przygotowanych 

potraw, wyposażony: centralnie sterowanie temperatury w komorze zapewniające utrzymanie wszystkich potraw 

w stałej temperaturze, zawór spustowy umożliwiający  łatwą wymianę wody w urządzeniu, skrętne koła z 

hamulcem pozwalające na bezpieczną mobilność w transporcie potraw,obudowę ze stali nierdzewnej, półkę na 

poziomie kół zezwalającą na transportowanie dodatkowych potraw nie wymagających podgrzewania, uchwyt 

przedniej i tylnej części bemara ułatwiający przeprowadzanie urządzenia, podział na cztery komory pozwalający 

na umieszczenie całego segmentu pojemników dostosowanego do ilości serwowanych potraw.  

http://www.piotrkow.pl/


parametry : wymiary zewnętrzne: dopuszczalny przedział 1530mm x 600mmx850mm, zasilanie : napięcie – 3N 

400V, rodzaj prądu- 50Hz, moc znamionowa – 4800W, ilość modułów : 4sztuki,materiał konstrukcji : stal 
nierdzewna, koła skrętne  z hamulcem. 

parametry pojemników: 2 pojemniki – długość 530mm, szerokość 325mm, wysokość 200mm, 10 

pojemników-  długość 325mm, szerokość 265mm, wysokość 200mm, 4 pojemniki - długość 265mm, szerokość 
162mm, wysokość 200mm, ilość podanych pojemników wraz z pokrywami stanowi komplet dla dwóch bemarów. 
Bemary wraz z pojemnikami muszą być fabrycznie nowe, tego samego modelu, objęte gwarancją nie krótszą niż 
24 miesiące. Bemary muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Bemary muszą być dostarczone na 
koszt dostawcy, gotowe do pracy, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca 
zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze bemarów.  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33-19-62-00-2   39 71 13 00-2     
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 28 dni od daty podpisania umowy   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) Wadium 
III.2) ZALICZKI 
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 oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług,  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,wraz  z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
• 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 lub  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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. 
• 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.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

● lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej-  wg załącznika 
 Nr 6    
• III.5) INFROMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY PRZEDŁOZYĆ: 
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które maja zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. 
III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) lub w pkt III.5 
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. Instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim. 
7. Opis techniczny producenta  urządzeń w języku polskim wraz z folderami i fotografiami. 
8.Podpisany wzór umowy – załącznik nr 7 i 8. 
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: najniższa cena . 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.piotrkow.bip 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: 28.05.2013r. 
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.4.17) 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. 


