
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Oświadczenie Wykonawcy  

Postępowanie nr PN-23/16/MJ 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, 
koców  szpitalnych, kołder i poduszek 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 

W imieniu  
 
 

……………..…………………………………………………………………………………,                      
    (nazwa Wykonawcy) 

 
niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, tj.: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie 
3) dysponujemy odpowiedni potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację 

zamówienia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Oświadczenie Wykonawcy  

Postępowanie nr PN-23/16/MJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego 
prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawa materacy standardowych i 
specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców  szpitalnych, kołder i 
poduszek 
 

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Postępowanie nr PN-23/16/MJ 
 

 

 

         

 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców  
szpitalnych, kołder i poduszek 

 
 , oświadczam/y, że: 

⇒ nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr  50, poz. 331, z pó źn. zm.).* 

⇒ należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó źn. zm.).  W 
załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* 

  

..................................., dnia .........................2016 r. 

  

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Postępowanie nr PN-23/16/MJ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla 
chorych z małą i dużą masa ciała, koców  szpitalnych, kołder i poduszek 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ)  
wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i 

dużą masa ciała, koców  szpitalnych, kołder i poduszek 

 

1. Całkowita cena oferty wg przedmiotu zamówienia określonego w zal nr 5 do  SIWZ wynosi: 

 

Nr 
pakietu 

Wartość netto   w PLN Wartość brutto  w PLN Termin 
dostawy 
(ilość dni) 

1    
2    
3    

Razem   XXXXXXXX 
 

cena oferty (netto)      ____________ zł ____ gr  

(słownie:__________________________________) 

podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki  …….. %  ____________ zł ____ gr  

(słownie: _________________________________) 

cena oferty (brutto)     ____________ zł ____ gr  

− (słownie złotych __________________________________________________________). 

Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie …… (min. 60 dni) od daty otrzymania faktury, na 

rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze. 



2. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

wpływające na wysokość ceny.    

3. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Istotnymi 

postanowieniami umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   

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

6. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O 

Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z pó źn. zm.) i nie mogą być 

udostępniane przez Zamawiającego. * 

7. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy sie do wniesienia gwarancji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości umowy brutto- najpóźniej z chwila 

podp[isania umowy. 

8. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

- pełnomocnictwa* 

- dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków z art 22 ust. 1 i art 24 ust. 1 i 24b upzp 

- wypełniony załącznik nr  5 do siwz 

- katalogi, foldery, zestawienia parametrów technicznych oferowanych wyrobów 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 

 
 

 

 

  
  

* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna 
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pakiet nr 1 pozycja nr 1- Oświadczam że oferuję produkt –( Materace standardowe do łóżek )  spełniający poniższe warunki 

 
1. dezynfekcja parą wodną nasyconą w temperaturze 108 o C poprzedzonej próżnią frakcjonowaną trzykrotną przy minimalnym spadku 

ciśnienia – 95kPa i suszeniem przy tym samym ciśnieniu, 
2. wykonane są z tworzywa sztucznego bez zawartości lateksu o gęstości pianki od 35 do 45 kg/m3, 
3. wsad   materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego o właściwościach elastycznych dopasowujących się do ciała pacjenta 
4. wsad materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego o właściwościach trudnopalnych według PN EN 597-1 i PN-EN 597-2 .   
5. wypełnienie materaca uniemożliwia kruszenie się zawartości po dezynfekcji, zachowując prawidłową strukturę 
6. grubość i szerokość materaca określona poniżej, wymagany układ budowy materaca i zamków błyskawicznych pokrowca, według 

rysunku w załączeniu – opis techniczny pokrowców na materace 
7. materiał, z którego wykonano pokrowiec materaca, wykonany z oddychającego, przeciwodleżynowego materiału, z zastosowaniem 

zamka błyskawicznego wykonanego z tworzywa  umożliwiającego dezynfekcję w procesie prania w temperaturze 40 oC z wirowaniem  
oraz dezynfekcji parą wodną nasyconą  

8. materiał, z którego wykonano materac nie ulega rozciąganiu, kurczeniu do 5% ani kruszeniu 
9. materiał, z którego wykonano materace charakteryzuje się wytrzymałością min 100 krotnego prania/dezynfekcji, zachowując 

prawidłową strukturę  
10. są to wyroby, które mają zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej  
11. Pokrowce po praniu i dezynfekcji muszą dać się swobodnie nałożyć na wsad. 
12. Produkt od temperatury pokojowej do temperatury 108 o C nie  wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  
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Lp. Nazwa produktu Ilość 
szt  

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość 
netto (PLN) Stawka 

pod. VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
brutto 
(PLN) 

Producent i 
numer kat. 

 ( jeśli dotyczy)  
1 2 3 4 5=3 x 4 6 7=4+(4x6) 8= 3x7 9 

1 

Materace Jednoczęściowe wym. 
200cmx80cmtolerancja wymiarów +/- 2 cm 
grubość materaca 12-13,5 cm wraz z 
pokrowcem z zamkiem błyskawicznym  wg 
załączonego rysunku 400  

     

2 
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym do 
materaca z poz.1 wg załączonego rysunku  400  

     

3 

Materace łamane trzy częściowe   
wym (80cm x80cm)+(50-
80cm)+(70x80)tolerancja wymiarów +/- 2 cm 
grubość materaca 12-13,5 cm 
z pokrowcem z zamkami  błyskawicznymi wg 
załączonego rysunku  60  

     

4 
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym do 
materaca z poz.3 wg załączonego rysunku 60  

     

 Razem PLN :   
     

Netto : ………………………..PLN       S łownie złotych: …………………………………………… 

Brutto: ………………………PLN        S łownie złotych: ………………………………………… 

................................................., dnia ................................                                   ...................................... 

                                                                                                                                                                              
                (pieczęć i podpis) 
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Na potwierdzenie ww. wymagań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezp łatnie w ramach oferty próbek po 2 szt 
(jednakowych) z każdej pozycji . Jedna sztuka będzie poddawana procesowi dezynfekcji wg wy żej podanych procesów 10 razy 
druga pozostaje w stanie nienaruszonym do porównania. 

Pokrowce po praniu i dezynfekcji muszą dać się swobodnie  na łożyć na wsad. 

 

W przypadku nie spe łniania ww. warunków – oferta zostanie odrzucona.  

Poddane testom próbki nie podlegają zwrotowi. 

======================================================================================================= 

pakiet nr 1 pozycja nr 2-  Oświadczam że oferuję produkt –( Materace jednoczęściowe dla pacjentów z ma łą i dużą masą ciała) 
spełniający poniższe warunki: 

1. dezynfekcji parą wodną nasyconą w temperaturze 108 o C  poprzedzonej próżnią frakcjonowaną trzykrotną przy 
minimalnym spadku ciśnienia – 95kPa i suszeniem przy tym samym ciśnieniu 

2. wykonane są z tworzywa sztucznego bez zawartości lateksu o gęstości poszczególnych warstw pianki  od 35 do 90 kg/m3. 
3. wsad materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego o właściwościach elastycznych dopasowujących się do ciała pacjenta 
4. wsad materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego o właściwościach trudnopalnych według PN EN 597-1 i PN-EN 597-2.   
5. materiał, z którego wykonano wypełnienie materaca uniemożliwia kruszenie się zawartości po dezynfekcji, zachowując prawidłową 

strukturę 
6. grubość i szerokość materaca określona poniżej, wymagany układ budowy materaca i zamków błyskawicznych pokrowca, rysunek w 

załączeniu –  opis techniczny pokrowców na materace 
7. materiał, z którego wykonano pokrowiec materaca, wykonany z oddychającego, przeciwodleżynowego materiału, z zastosowaniem 

zamka błyskawicznego wykonanego z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję według wyżej podanych warunków wykonany   
wg rysunku – opis techniczny pokrowców na materace 

8. materiał, z którego wykonano materac nie ulega rozciąganiu, kurczeniu powyżej 5% ani kruszeniu 
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9. materiał, z którego wykonano materace charakteryzuje się wytrzymałością min 100 krotnego prania/dezynfekcji, zachowując 
prawidłową strukturę  

10. są to wyroby, które mają zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej  
11. wsad materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego – elastycznej, minimum dwuwarstwowej pianki, z tzw. efektem pamięci - 

dopasowującej się do ciała pacjenta np. typ GOFER.   
12. gęstość materiału, z którego wykonano wsad materaca  uchroni go przed deformacją, odkształceniem i kruszeniem oraz zapewnia 

komfortową stabilność ułożenia pacjenta wraz ze zmniejszeniem nacisku na miejsca cia ła najbardziej na nie narażone 
13. materac przeznaczony dla pacjentów dorosłych z dużą masą ciała (nawet powyżej 130 kg ),  umożliwia stabilność i rozłożenie masy 

ciała w taki sposób by zachować sprawność poruszania się w łóżku, zabezpieczać pacjenta przed naciskami na miejsca narażone 
zachowując swoje właściwości strukturalne i efekty elastyczne. Wsad materaca wykonany jest z tworzywa sztucznego – elastycznej, 
minimum dwuwarstwowej pianki. Warstwy materaca w granicach gęstości pianki od 35 do 95 kg/1m3 

14. materac przeznaczony dla pacjentów dorosłych z małą masa ciała (nawet poniżej 30 kg) , szczególnie zabezpiecza pacjenta przed 
naciskami na miejsca szczególnie narażone na niedokrwienie i poprawiać cyrkulacje krwi. Wsad materaca wykonany jest z tworzywa 
sztucznego – elastycznej, minimum dwuwarstwowej pianki. Warstwy materaca w granicach gęstości pianki od 35 do 95 kg/1m3. 

15. materac przeznaczony dla pacjentów dorosłych z małą masą ciała,  umożliwia stabilność i rozłożenie masy ciała w taki sposób by 
zachować sprawność poruszania się w łóżku, zabezpiecza pacjenta przed naciskami na miejsca narażone zachowując swoje właściwości 
strukturalne i efekty elastyczne. 

16. Pokrowce po praniu i dezynfekcji dają się swobodnie na łożyć na wsad. 
17. Produkt od temperatury pokojowej do temperatury 108 o C nie  wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  
18. materac przeznaczony dla pacjentów dorosłych z małą masa ciała  szczególnie zabezpiecza pacjenta przed naciskami na miejsca 

szczególnie narażone na niedokrwienie i poprawia cyrkulacje krwi  warstwy materaca w granicach gęstości pianki od 35 do 95 kg/m3 
19. materac przeznaczony dla pacjentów doros łych z małą masą ciała (nawet poniżej 30 kg),  umożliwia stabilność i 

rozłożenie masy ciała w taki sposób by zachować sprawność poruszania się w łóżku, zabezpiecza pacjenta przed 
naciskami na miejsca narażone zachowując swoje właściwości strukturalne i efekty elastyczne. 

20. Pokrowce po praniu i dezynfekcji  dają się swobodnie na łożyć na wsad. 
21. Produkt od temperatury pokojowej do temperatury 108 o C nie wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  
22. Całkowita masa materaca nie może przekroczyć 15 kg. 
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Lp. Nazwa produktu Ilość szt  
Cena 

jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość 
netto (PLN) Stawka 

pod. VAT 
Cena 

jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
brutto 
(PLN) 

Producent i 
numer kat. 

 ( jeśli dotyczy)  
1 2 3 4 5=3 x 4 6 7=4+(4x6) 8= 3x7 9 

1 

Materace jednoczęściowe dla pacjentów z małą 
masą ciała  
Wym. 200cmx80cmx15cm tolerancja wymiarów 
+/- 2 cm  wraz z pokrowcem z zamkiem 
błyskawicznym  wg załączonego rysunku 47  

     

2 
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym do 
materaca z poz.1 wg załączonego rysunku 47  

     

3 

Materace jednoczęściowe dla pacjentów z dużą 
masą ciała  
Wym. 200cmx80cmx15cm tolerancja wymiarów 
+/- 2 cm   wraz z pokrowcem z zamkiem 
błyskawicznym  wg załączonego rysunku 20  

     

4 
pokrowiec z zamkiem błyskawicznym do 
materaca z poz.3 wg załączonego rysunku 20  

     

 

Razem PLN: 
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Netto : ………………………..PLN        

Słownie złotych: …………………………………………… 

Brutto: ………………………PLN         

Słownie złotych: …………………………………………… 

Razem wartość Pakietu nr 1 (pozycja 1 + 2) =  
........................................netto 
........................................brutto 
 
Słownie złotych: …………………………………………… 
 

 

................................................., dnia ................................                                   ...................................... 

                                                                                                                                                                                  (pieczęć i podpis) 

Na potwierdzenie ww. wymagań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezp łatnie w ramach oferty próbek po 2 szt. 
(jednakowych) z każdej pozycji. Jedna sztuka będzie poddawana procesowi dezynfekcji wg wy żej podanych procesów 10 razy 
druga pozostaje w stanie nienaruszonym do porównania. 

Pokrowce po praniu i dezynfekcji muszą dać się swobodnie  na łożyć na wsad. 

 

W przypadku nie spe łniania ww. warunków – oferta zostanie odrzucona.  

Poddane testom próbki nie podlegają zwrotowi. 
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pakiet nr 2 - Oświadczam że oferuję produkt –(koce szpitalne)  spe łniający poniższe warunki : 

 

1. wykonane są z tworzywa  umożliwiającego dezynfekcję w standardowym procesie prania w roztworze wodnym w 
temperaturze 40 oC z wirowaniem przy parametrach wirówki średnica bębna 1220 mm i prędkości wirowania 750 
obrotów/minutę w pralni COI oraz dezynfekcji parą wodną nasyconą w temperaturze 108 o C poprzedzonej próżnią 
frakcjonowaną trzykrotną przy minimalnym spadku ciśnienia – 95kPa i suszeniem przy tym samym ciśnieniu  

2. wykonane są z tworzywa sztucznego  
3. grubość koca –średnia –jesienno-zimowa 
4. materiał, z którego wykonano koce nie ulega rozciąganiu  ani kurczeniu się w zakresie nie większym niż +/- 5 %, 
5. materiał, z którego wykonano koce charakteryzuje się wytrzymałością min, 70-krotnego prania, zachowując prawidłową 

strukturę  
6. wyrób ma zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej. 
7. koce nie  odbarwia się w procesie prania i dezynfekcji 
8. gramatura koca minimum 450 g/m2 
9. brzegi nie strzępiące się obszyte taśmą  
10. produkt użytkowany w zakresie temperatur  od pokojowej do 108 o C  nie wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  
 

Lp. Nazwa produktu Ilość szt  
Cena 

jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość 
netto (PLN) Stawka 

pod. VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

 
Wartość 
brutto 
 (PLN) 

Producent i 
numer  

Katalogowy  
( jeśli dotyczy)  

1 2 3 4 5=3 x 4 6 7=4+(4x6) 8= 3x7 9 
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1. 
koce 140 cm x 200 cm  tolerancja wymiarów +/- 
5cm  475  

     

 Razem PLN:   
     

 

 

Netto : ………………………..PLN 

Słownie złotych: …………………………………………… 

Brutto: ………………………PLN 

Słownie złotych: …………………………………………… 

 

................................................., dnia ................................                                   ...................................... 

                                             (pieczęć i podpis) 

Na potwierdzenie ww. wymagań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezp łatnie w ramach oferty próbek w ilości - 
2 szt (jednakowych).  

Jedna sztuka będzie poddawana procesowi prania i dezynfekcji wg wy żej podanych procesów 10 razy, druga pozostaje w 
stanie nienaruszonym - do porównania. 

W przypadku nie spe łniania ww. warunków – oferta zostanie odrzucona. 

Poddane testom próbki nie podlegają zwrotowi.  
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pakiet nr 3 pozycja 1 - Oświadczam że oferuję produkt –(kołdry szpitalne)  spełniający poniższe warunki : 

1. wykonane są z tworzywa  umożliwiającego dezynfekcję w standardowym procesie prania w roztworze wodnym w 
temperaturze 40 oC z wirowaniem  przy parametrach wirówki średnica bębna 1220 mm i prędkości wirowania 750 
obrotów/minutę w pralni COI oraz dezynfekcji parą wodną nasyconą w temperaturze 108 o C poprzedzonej próżnią 
frakcjonowaną trzykrotną przy minimalnym spadku ciśnienia – 95kPa i suszeniem przy tym samym ciśnieniu  

2. wykonane są z tworzywa sztucznego  
3. materiał z którego wykonano wypełnienie kołdry, wypełnia ją w sposób, który uniemożliwia zbrylanie się zawartości po 

praniu zachowując prawidłową strukturę 
4. materiał, z którego wykonano kołdry nie ulega rozciąganiu  ani kurczeniu się, w zakresie większym niż 5 % 
5. materiał, z którego wykonano kołdry charakteryzuje się wytrzymałością min, 70-krotnego prania, zachowując prawidłową 

strukturę, 
6. poszycie kołder wykonane z tkaniny zachowującej gładkość i nie zmieniające struktury po dezynfekcji i praniu 
7. wyrób ma zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej 
8. produkt użytkowany w zakresie temperatur  od pokojowej do 108 o C  nie  wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  

Lp. Nazwa produktu Ilość szt  
Cena 

jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość 
netto (PLN) Stawka 

pod. VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

 
Wartość 
brutto 
 (PLN) 

Producent i 
numer  

Katalogowy  
( jeśli dotyczy)  

1 2 3 4 5=3 x 4 6 7=4+(4x6) 8= 3x7 9 

1. 
kołdry pikowane140 cm x 200 cm tolerancja 
rozmiarów +/- 2 cm  4  

     

    
     

Netto : ………………………..PLN 

Słownie złotych: …………………………………………… 

Brutto: ………………………PLN 
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Słownie złotych: …………………………………………… 

 

................................................., dnia ................................                                   ...................................... 

                                             (pieczęć i podpis) 

Na potwierdzenie ww. wymagań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezp łatnie w ramach oferty próbek w ilości - 
2 szt (jednakowych).  

Jedna sztuka będzie poddawana procesowi prania i dezynfekcji wg wy żej podanych procesów 10 razy, druga pozostaje w 
stanie nienaruszonym - do porównania 

W przypadku nie spe łniania ww. warunków – oferta zostanie odrzucona. 

Poddane testom próbki nie podlegają zwrotowi.  

 

 

 

 

 

 

pakiet nr 3 pozycja 2 – Oświadczam że oferuję produkt –(poduszki szpitalne)  spe łniający poniższe warunki : 
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1. Wykonane są z tworzywa i materiału umożliwiających skuteczną dezynfekcję w standardowym procesie prania w pralni 
Centrum Onkologii  w roztworze wodnym w temperaturze 40 oC z wirowaniem przy parametrach wirówki średnica bębna 
1220 mm i prędkości wirowania 750 obrotów/minutę w pralni COI oraz dezynfekcji parą wodną nasyconą w temperaturze 
108 o C poprzedzonej próżnią frakcjonowaną trzykrotną przy minimalnym spadku ciśnienia – 95kPa i suszeniem przy tym 
samym ciśnieniu  

2. wykonane są z tworzywa sztucznego (nie z tworzywa naturalnego- pierza) 
3. wsad poduszki zawiera się w minimum 2/3 objętości  
4. tworzywo z którego wykonano wypełnienie poduszki, wype łnia ją w sposób, który uniemożliwia zbrylanie się zawartości 

po praniu zachowując prawidłową strukturę 
5. materiał, z którego wykonano poduszki nie ulega rozciąganiu ani kurczeniu się w stopniu większym niż 5%  
6. tworzywo i materiał, z którego wykonano poduszki charakteryzują się wytrzymałością min, 70-krotnego prania, 

zachowując prawidłową strukturę 
7. poszycie poduszki wykonane z tkaniny zachowującej gładkość i nie zmieniające struktury po dezynfekcji i praniu 
8. wyrób ma zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej. 
9. poduszki nie zmieniają koloru w procesie prania i dezynfekcji 
10. produkt użytkowany w zakresie temperatur  od pokojowej do 108 o C  nie wydziela substancji toksycznych, drażniących i 

uczulających  
 

lp. Nazwa produktu Ilość 
szt  

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość netto 
(PLN) 

Stawka 
pod. 
VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

 
Wartość brutto 

 (PLN) 

Producent i numer  
Katalogowy  

( jeśli dotyczy)  
1 2 3 4 5=3 x 4 6 7=4+(4x6) 8= 3x7 9 

1. 

Poduszki 70 cm x 80 cm tolerancja 
wymiarów+/-2 cm grubość poduszki 
nie mniej niż 20 cm 7 

      

 Razem PLN:   
      

Netto : ………………………..PLN, Słownie złotych: …………………………………………… 

Brutto: ………………………PLN, Słownie złotych: …………………………………………… 
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Razem wartość Pakietu nr 1 (pozycja 1 + 2) =  
........................................netto  
........................................brutto  
Słownie złotych: …………………………………………… 
 

 
................................................., dnia ................................                                   ...................................... 
                                             (pieczęć i podpis) 

 

Po przetestowaniu w warunkach podanych wy żej poduszka nie może mieć mniejszej grubości niż 15 cm, a jasiek nie mniej niż 
10 cm. 

Na potwierdzenie ww. wymagań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezp łatnie w ramach oferty próbek w ilości po 
2 szt (jednakowych).  

Jedna sztuka będzie poddawana procesowi prania i dezynfekcji wg wy żej podanych procesów 10 razy, druga pozostaje w 
stanie nienaruszonym - do porównania. 

W przypadku nie spe łniania przynajmniej jednego z ww. warunków – oferta zostanie odrzucona. 

Poddane testom próbki nie podlegają zwrotowi. 



Postępowanie nr PN-23/16/MJ          Załącznik nr 6 
 

 

 

 

 
 

Wykaz próbek 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak PN-23/16/MJ na:  

dostawę  materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców  szpitalnych, kołder i poduszek 

, załączam próbki oferowanych wyrobów wg wykazu poniżej: 

Nazwa Wykonawcy składającego próbki: .......................................................       

Wykaz próbek: 

Lp. Nazwa artykułu  Nr katalogowy Producent Ilość Uwagi 

      

      

      

      

 

......................................., dnia ....................                       ....................................................................... 

   (miejscowość i data)            (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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          Załącznik nr 7 do SIWZ PN – 23/16/MJ 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 
§ 1 

 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje: poduszki, koce, kołdry i materace, zwane dalej 

„towarem”, których rodzaj, ilość oraz cenę jednostkową brutto określa załącznik do umowy. 
2. Strony przewidują możliwość zamiany ilości zamawianego towaru, w ramach wartości i 

asortymentu określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. 
 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony 

został do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca gwarantuje przydatność towaru do użytku zgodnego z przeznaczeniem. 
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu pod adres wskazany przez Zamawiającego. 
                                                                          

§ 3 
 

1. Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca / 
Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik. 

2. Dowodem dostawy towaru jest faktura lub inny dokument (np. list przewozowy) podpisana 
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać na 
fakturze lub innym dokumencie numer umowy, na podstawie której dostawa została wykonana. 

 
§ 4 

 
1. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych w 

załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi ................ PLN brutto (słownie złotych : 
.................................................)  

2. Koszt dostawy i opakowania wliczony jest w cenę towaru. 
3. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem w terminie .....  dni (min.60) od 

dnia dostarczenia towaru i faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
 

1. Dostawa nastąpi sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, bądź w  
przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu 
całkowitego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy. 

2. Rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki dostawy Zamawiający ustali w 
zamówieniach, dostarczonych Wykonawcy faxem (nr faxu …………………………………….) lub pocztą 
elektroniczną (adres poczty e-mail: …………………………………………….). Dostawa nastąpi w terminie 
do ....... dni dla pakietów nr 1,2,3, od daty złożenia zamówienia. Do składania zamówień 
Zamawiający upoważnia Pracownika Sekcji Zaopatrzenia, a do podpisywania faktur – 
Pracownika Zespołu Magazynów oraz Pracownik Stacji Łóżek. 

3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru, 
to jest fakturę lub inny dokument (np. list przewozowy). 

4. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może 
dokonać zastępczego zakupu towaru i kosztami różnicy pomiędzy kosztem zakupu a kosztem 
towaru określonym w umowie obciążyć Wykonawcę.  
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§ 6 
 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich 
stwierdzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 
liczonych od daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braku towaru 
Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar w powyżej 
określonym terminie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego 

określonego w umowie terminu przydatności do użycia, 
- dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

 
§ 7 

 
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o 

którym mowa w § 5 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonego towaru. 

2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub niedostarczenia 
brakującego towaru w terminie określonym w § 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania 
lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 
umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

5. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar. 
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość 

przekracza zastrzeżone kary umowne.  
 

§ 8 
 
Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1. Na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie 

oświadczenie na piśmie, 
2. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, to jest 

dwukrotnego niedostarczenia towaru w terminie lub dwukrotnego dostarczenia towaru 
niezgodnego z umową. 

 
§ 9 

1. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 

2. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnemu lub wysokości stawki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, 
z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 4 umowy, 
ulegnie odpowiednim zmianom. 

3. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 
3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w 
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niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do 
umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości 
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa 
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do towaru, dla którego 
stosowana jest cena promocyjna. 

 
§ 10 

 
1. Informacje dotyczące Zamawiającego, uzyskane w związku i przy okazji zawarcia niniejszej 

umowy oraz jej wykonywania przez Wykonawcę stanowić będą informacje poufne 
Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących 
przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej 
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej 
Wykonawcy, na osobę trzecią. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
 
Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 



zał nr 8 do siwz PN-23/16/MJ 
 
 

Wniosek o zwrot złożonych wraz z ofertą próbek oferowanych wyrobów. 
(dotyczy wyłącznie wykonawców, których oferta nie została wybrana w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) 
 

Postępowanie znak: PN-23/16/MJ na dostawę materacy standardowych i 
specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców  szpitalnych, kołder i 

poduszek 
pakiet nr......................... 
 
Wykonawca:.................................................................................. 
 
 
W przypadku nie wybrania naszej oferty: 
 
*wnosimy/ nie wnosimy** o zwrot próbki wyrobu o  
 
nazwie:............................................................................. 
 
produkcji:......................................................................... 
 
liczba szt/kpl:............................ 
 
* próbkę odbierzemy osobiście w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania 
*prosimy o odesłanie próbki pocztą -  za zaliczeniem pocztowym 
 
 
* - nie potrzebne skreślić 
** - w przypadku braku wniosku o zwrot próbki, lub nie odebrania próbek po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników postępowania, wyrażamy zgodę na nieodpłatne ich przekazanie użytkownikom 
CO-I. 
 
 
 
 
       ..................................................... 
           (podpis i pieczę Wykonawcy) 
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