
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

.......................................................                                                                      ZP/76/13 

pieczęć oferenta 

                                                                        FORMULARZ  OFERTOWY  (4 str. ) 

                                                                         

                                                                                      Oferta dla................................................... 

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

                                                                                                      

I  Część I  postępowania : 

1. Przedmiot zamówienia 

KOD CPV  33-19-62-00-2 

Lp. Nazwa art. Ilość  Jedn. 

miary 

Stawka 

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 Wózek transportowo- kąpielowy 

(wózkowanna, łóżko kąpielowo- transportowe 

)  

opis: 
wózek transportowo- kąpielowy ( wózkowanna, 

łóżko kąpielowo- transportowe) wspomagający 

mniej sprawnych mieszkańców w czynnościach 

higienicznych- ułatwiający kąpiel pod 

prysznicem lub przewijanie, wyposażony: 

1.boczne i szczytowe poręcze regulowane w 

czterech blokowanych pozycjach w celu 

zapewnienia stabilności mieszkańca podczas 

przybierania wody i jego zanurzania podczas 

kąpieli 

2.opcję pochylenia pozwalającą usunąć wodę z 

mieszkańca – po kąpieli woda odprowadzana  

drenami 

3.regulację wysokości umożliwiającą 

elektrycznie realizowane unoszenie mytego 

mieszkańca na wysokość od 460mm do 1055mm 

4.nieckę pochylającą się w bezpieczny sposób  

o 10 stopni, a mieszkaniec pozostaje w miejscu 

5.dreny w materacu ułatwiające całkowite 

odprowadzanie nagromadzonej wody, która 

wypływa swobodnie przez ich kanaliki oraz wąż 

6.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 długość 2050mm 

- 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 

2 szt      



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, łóżek kąpielowo- 

transportowych). 

 

 

Ogółem cena oferty netto: 

słownie cena oferty netto …................................................... 

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

 

Ogółem cena oferty brutto: 

słownie cena oferty brutto …................................................... 

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

  

 
2 .Zaoferowane w punkcie 1 ceny brutto nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy. 

3.Cena brutto oferty  części I postępowania   postępowania  będzie stanowić podstawę porównania ofert. 

 

II . Część II postępowania : 

1. Przedmiot zamówienia 

KOD CPV 39 71 13 00-2 

 

Lp. Nazwa art. Ilość  Jedn. 

miary 

Stawka      

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1  Bemar jezdny czterokomorowy 

wyposażony w pojemniki z uchwytami i 

pokrywami  

   opis: 
bemar jezdny czterokomorowy 

przeznaczony do utrzymania w stanie 

gorącym uprzednio przygotowanych potraw, 

wyposażony: 

1.centralnie sterowanie temperatury w 

komorze zapewniające utrzymanie 

wszystkich potrwa w stałej temperaturze, 

2.zawór spustowy umożliwiający  łatwą 

wymianę wody w urządzeniu, 

3.skrętne koła z hamulcem pozwalające na 

bezpieczną mobilność w transporcie potraw, 

2 szt      



4.obudowę ze stali nierdzewnej 

5.półkę na poziomie kół zezwalającą na 

transportowanie dodatkowych potraw nie 

wymagających podgrzewania, 

6.uchwyt przedniej i tylnej części bemara 

ułatwiający przeprowadzanie urządzenia, 

7.podział na cztery komory pozwalający na 

umieszczenie całego segmentu pojemników 

dostosowanego do ilości serwowanych 

potraw.  

    parametry bemara: 
wymiary zewnętrzne: dopuszczalny 

przedział 1530mm x 600mmx850mm 

zasilanie : napięcie – 3N 400V, rodzaj 

prądu- 50Hz, moc znamionowa – 4800W 

ilość modułów : 4 sztuki 

materiał konstrukcji : stal nierdzewna 

koła: skrętne z hamulcem. 

  parametry pojemników: 
- 2 pojemniki – długość 530, szerokość 325, 

wysokość 200 

- 10 pojemników-  długość 325, szerokość 

265, wysokość 200 

- 4 pojemniki - długość 265, szerokość 162, 

wysokość 200 

- 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. 

 

 

Ogółem cena oferty netto: 

słownie cena oferty netto …................................................... 

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

 

Ogółem cena oferty brutto: 

słownie wartość oferty brutto …................................................... 

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

 

  

 
2. Zaoferowane w punkcie 1 ceny brutto nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie   

obowiązywania umowy . 

3.Cena brutto oferty  części II postępowania   postępowania  będzie stanowić podstawę porównania ofert 

 



III. Warunki dotyczące  części I  i II  postępowania 

 

1.Transport odbywa się na koszt  DOSTAWCY. 

2 Zamówienie realizowane będzie nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy.      

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towarów złej jakości. Dostawca odpowiedzialny jest za 

jakość dostawy,zgodność z wymaganiami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. 

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w 

działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

5.Oświadczamy , że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu   składania oferty.  

6. Zobowiązujemy się w przypadku  wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i    

terminie wskazanym przez zamawiającego.  

7. Przyjmujemy do wiadomości , że w powyższym przetargu będą realizowane przepisy ustawy Prawo  zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

8.Całość oferty wraz z załącznikami zawiera ........ ponumerowanych stron.  

9. Załącznikami do niniejszej oferty są  : 

- ............................................ 

-............................................. 

       - ..........................................                                                                      Data i podpis osoby upoważnionej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZP/76 /13                                                                                                                                                                                                                                        

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim” 

I. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

III. Oświadczam(y) że: 

Stosownie do treści  art 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( 

Dz.U.z 2010r., nr 113,poz. 759 z póź.zm.): 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (my) potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiamy pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia ; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podst. 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

IV. Podpis (y) ; 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów 

     

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/76  /13 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  

POSTĘPOWANIA 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim” 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3. Oświadczam(y), że:  

I. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania;  

2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy;  

3) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

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

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 



gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

11)Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz U. poz.769) – przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12)Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 

lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za  przestępstwo, o którym mowa w art. 9 

lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

II. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali 

się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych 

Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, 

którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i 

konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm 5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachowania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/76/13 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM  PODATKÓW, 

OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim” 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   
 

3.W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że nie zalegam/ nie zalegamy w 

płatnościach wobec ZUS / KRUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. 

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/76  /13 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim” 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3.Oświadczam(y) że: 

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co 

najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze z niniejszym zamówieniem i wartości nie 

mniejszej niż cena brutto złożonej oferty 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

Wartość 

zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia oraz 

zakres 

zamówienia 

                   Czas realizacji 

początek-                       koniec 

miesiąc                          miesiąc 

rok                                  rok 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Załączam(y) dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli 

zamówień ( referencje) 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię 

oraz podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    



 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/76  /13 

 

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 

część I -  2 sztuk  wózków transportowo- kąpielowych( wózkowanien, łóżek               

                    kąpielowo-  transportowych)  

część II -  2 sztuk bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych  

                    w pojemniki z uchwytami i pokrywami   

dla Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

I. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3. oświadczamy, że 
* nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych , 
* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do grupy kapitałowej. 
 

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 - niepotrzebne skreślić. 
  



Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/76  /13 

 

 

Umowa Nr 1  /ZP/76 /13 

 

Zawarta w dniu ….......................... 2013r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a : 

…........................................................... 

…............................................................  

reprezentowanym przez: 

 …....................................................... 

 zwanym dalej DOSTAWCĄ. 

§ 1 

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,       

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

     3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wymienionego  poniżej 

asortymentu ( zgodnie z formularzem ofertowym ) : 

 

L

p. 

Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena  

netto 

Cena  

brutto 

Wartość 

 netto 

Wartość 

 brutto 

1 Wózek transportowo- kąpielowy 

(wózkowanna, łóżko kąpielowo- 

transportowe )  

opis: 
wózek transportowo- kąpielowy ( 

wózkowanna, łóżko kąpielowo- 

transportowe) wspomagający mniej 

sprawnych mieszkańców w 

czynnościach higienicznych- 

ułatwiający kąpiel pod prysznicem lub 

przewijanie, wyposażony: 

1.boczne i szczytowe poręcze 

regulowane w czterech blokowanych 

pozycjach w celu zapewnienia 

stabilności mieszkańca podczas 

przybierania wody i jego zanurzania 

podczas kąpieli 

2.opcję pochylenia pozwalającą usunąć 

wodę z mieszkańca – po kąpieli woda 

odprowadzana  drenami 

3.regulację wysokości umożliwiającą 

2 szt     



elektrycznie realizowane unoszenie 

mytego mieszkańca na wysokość od 

460mm do 1055mm 

4.nieckę pochylającą się w bezpieczny 

sposób  

o 10 stopni, a mieszkaniec pozostaje w 

miejscu 

5.dreny w materacu ułatwiające 

całkowite odprowadzanie 

nagromadzonej wody, która wypływa 

swobodnie przez ich kanaliki oraz wąż 

6.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 długość 

2050mm 

- 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, łóżek kąpielowo- 

transportowych). 
 
 

 



Ogólna wartość zamówienia  wynosi netto ….................zł ( słownie:...........................................   )  

brutto wraz z podatkiem VAT : …....................zł ( słownie : …......................................................) 

 

 

§ 3 

 

Ceny brutto na wymienione artykuły w § 2 p. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy na 

niekorzyść Zamawiającego. 

                                                                    

§4  

   

Dostawa odbędzie się transportem Dostawcy i na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego nie 

później niż 28 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                                

 

 

§ 5 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towaru złej jakości lub niezgodnego ze 

złożoną ofertą lub SIWZ.  

                                                                             

 § 6 

 

Dostawca zapewnia  montaż i przeszkolenie personelu w obsłudze podnośników. 

 

 

§ 7 

 

Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem po odbiorze dostawy w 

terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze. 

                                                                             

                                                                          

                                                                              § 8 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

- odstąpienia, od umowy z winy Dostawcy w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, 

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy 

dzień pozostawania w zwłoce. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za nieuzasadnione odstąpienie od umowy w 

wysokości 20% wartości brutto zamówienia. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potracenie naliczanych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 

759) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

                                                                             

 

 

 

 

 § 10 



 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 § 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          Zamawiający                                                                             Dostawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/76  /13 

 

Umowa Nr 2  /ZP/76/ 13 

 

Zawarta w dniu ….................... 2013r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a : 

…...................................................... 

…..................................................   

reprezentowanym przez: 

…...................................................... 

 zwanym dalej DOSTAWCĄ. 

§ 1 

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,       

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

     3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy. 

 

§ 2 

 

2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wymienionego  poniżej 

asortymentu ( zgodnie z formularzem ofertowym ) : 

 

 
L
p. 

Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena 

 netto 

Cena 

 brutto 

Wartość  

netto 

Wartość  

brutto 

1 Bemar jezdny czterokomorowy 

wyposażony w pojemniki z 

uchwytami i pokrywami  

   opis: 
bemar jezdny czterokomorowy 

przeznaczony do utrzymania w stanie 

gorącym uprzednio przygotowanych 

potraw, wyposażony: 

1.centralnie sterowanie temperatury w 

komorze zapewniające utrzymanie 

wszystkich potrwa w stałej 

temperaturze, 

2.zawór spustowy umożliwiający  łatwą 

wymianę wody w urządzeniu, 

3.skrętne koła z hamulcem pozwalające 

na bezpieczną mobilność w transporcie 

potraw, 

4.obudowę ze stali nierdzewnej 

5.półkę na poziomie kół zezwalającą na 

transportowanie dodatkowych potraw 

nie wymagających podgrzewania, 

2 szt     



6.uchwyt przedniej i tylnej części 

bemara ułatwiający przeprowadzanie 

urządzenia, 

7.podział na cztery komory pozwalający 

na umieszczenie całego segmentu 

pojemników dostosowanego do ilości 

serwowanych potraw.  

    parametry bemara: 
wymiary zewnętrzne: dopuszczalny 

przedział 1530mm x 600mmx850mm 

zasilanie : napięcie – 3N 400V, rodzaj 

prądu- 50Hz, moc znamionowa – 

4800W 

ilość modułów : 4 sztuki 

materiał konstrukcji : stal nierdzewna 

koła: skrętne z hamulcem. 

  parametry pojemników: 
- 2 pojemniki – długość 530, szerokość 

325, wysokość 200 

- 10 pojemników-  długość 325, 

szerokość 265, wysokość 200 

- 4 pojemniki - długość 265, szerokość 

162, wysokość 200 

- 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. 

 

 

 

 

Ogólna wartość zamówienia  wynosi netto ….................zł ( słownie:...........................................   )  

brutto wraz z podatkiem VAT : …....................zł ( słownie : …......................................................) 

 

 

§ 3 

 

Ceny brutto na wymienione artykuły w § 2 p. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy na 

niekorzyść Zamawiającego. 

                                                                   §4  

   

Dostawa odbędzie się transportem Dostawcy i na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego nie 

później niż 28 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                                

 

 

 

§ 5 



 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towaru złej jakości lub niezgodnego ze 

złożoną ofertą lub SIWZ.  

                                                                             

 

 § 6 

 

Dostawca zapewnia  montaż i przeszkolenie personelu w obsłudze zmywarek. 

 

 

§ 7 

 

Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem po odbiorze dostawy w 

terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze. 

 

                                                                              § 8 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

- odstąpienia, od umowy z winy Dostawcy w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, 

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy 

dzień pozostawania w zwłoce. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za nieuzasadnione odstąpienie od umowy w 

wysokości 20% wartości brutto zamówienia. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potracenie naliczanych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 

759) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

                                                                             

                                                                          

                                                                              § 10 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 § 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy. 

 

 

 

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

          Zamawiający                                                                             Dostawca 


