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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego (patrz – 

formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2. 
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 33.15.00.00-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii  
i fizykoterapii. 

3. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 
Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające 
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia składanej 
oferty. 

e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
1) Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach 

poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 
 

1.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

1.2 
 

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. 

1.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 

1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

1.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 
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1.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

1.8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

1.9 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych – jeżeli dotyczy (należy przedstawić 
dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu). 

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte  
w załączniku nr 2 do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać  
z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych materiałów 
określających parametry przedmiotu zamówienia. 

3. Ponadto przedłożyć należy: 
 
3.1 Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 

3.2 Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

3.3 Oryginalny katalog (lub firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi 
przedmiotu zamówienia) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanych produktów 
z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ – Zamawiający dopuszcza złożenie 
powyższych materiałów w języku angielskim lub niemieckim. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu  
o dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2009 r. nr 
226, poz. 1817. (dot. rozdziału II i III SIWZ). 
 
IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

1. Druki: 
1.1 Oferta. 

1.2 Formularz asortymentowo – cenowy. 

1.3 Projekt umowy. 

1.4 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.5 Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

1.6 Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający 
od zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
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w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie 
dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 
 
 
 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Dostawa będzie zrealizowana, na koszt Wykonawcy, w terminie 3 tygodni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Miejsce dostawy: magazyn centralny mieszczący się w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym 

lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować 

oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II 
punkt 2.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób 
uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz  
z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk "FORMULARZ CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy 
przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich 
elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej 
asortymentu, 

• cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych dla przedmiotu zamówienia, 

• wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się  
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany 
cen, 

• zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez 
obie strony. 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne 

materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty 
reklamowe, rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, 
opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

 
 
 
 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

DZAP-380-5/10 
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VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (052 3956505), przy 
czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, 
wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy 
informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl  

 
 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Małgorzata Mahlik 
Katarzyna Lepak - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39 56 632 

tel. (052) 39 56 900 
Anna Wutrych 

Anna Tuszkiewicz-Rudnik - w sprawach proceduralnych tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 

 
IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jednak nie później niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez odpowiedzi. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w punkcie 2. 

5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej 
zmianie Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

7. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień publicznych. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas 
dodatkowy na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści 
na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 
 

XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
 

XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 

(zamówienia publiczne p. 119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:  
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik) 

 
najpóźniej w dniu: 19 lutego 2010 r. do godz. 10:00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

19 lutego 2010 r. o godz. 11:00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). 

Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 
3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 

Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
oraz proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
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7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  
i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp). 

 
 
 
 

XVII. OCENA OFERT 
 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Kryterium   
1 Cena  100% 

 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
 
 

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. Cena będzie 
punktowana na podstawie wzoru: 
 

C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty 
 

Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 
 
XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 
XVII. 
 

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. (informacje te Zamawiający 
udostępni również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
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1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 
wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust.1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
 
 
 
 
 

XXII. PODPISANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym z 
zastrzeżeniem art. 183, jednak nie wcześniej niż w terminie 5 dni od przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli: 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta 
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty  
- nie wykluczono żadnego wykonawcy 

3. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 

zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XXIV. ODWOŁANIA 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art., 27 ust 2. 
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6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w punkcie 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2. 

9. Odwołanie wnosi się: 
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia. 

 
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 9 i 10 wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem. 
b. 1  miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 
- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu skłania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego. 

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z punktem 16 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 
na piśmie lub ustnie do protokołu. 

24. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,  
a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

26. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

27. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
28. Odwołanie rozpoznaje Izba na podstawie art. 188 i następnych ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 
1. Druk oferty. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy. 
3. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie  

o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. 
5. Projekt umowy. 
6. Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny  
z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty. 

2. Cena oferowana: 
 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: ………………………………………………............................... 
 ceny poszczególnych zadań: 

zadanie nr 1:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 
zadanie nr 2:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 
zadanie nr 3:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 
zadanie nr 4:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 
zadanie nr 5:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 
zadanie nr 6:…….………………. słownie:……………………………………………………….………………… 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT. 
 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 

4. Oferowany termin płatności: 30 dni. 
5. Warunki gwarancji (min. 36 miesięcy):…………………… 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu medycznego zobowiązuje się do organizacji szkolenia 

pracowników w zakresie obsługi poszczególnej aparatury medycznej (w uzasadnionych przypadkach 
– np. sprzęt elektroniczny). 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 
a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
f) Załącznik nr 6  ……………………… 
 
 

 
 
 

…………………………      ……………………………………………. 
Miejscowość i data      Pieczątka i podpis uprawnionego 

         Przedstawiciela Wykonawcy 
  
 



Załącznik nr 2

L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1 Wanna do masażu wirowego 
kończyń górnych

 - wanna przeznaczona do masażu wirowego okolic 
dłoni , przedramion, stawów łokciowych                         
-  minimum 4 dysze do masażu wirowego - regulacja 
kierunku strumienia dysz 
- wyposażona w system sterowania elektronicznego, 
zabezpieczający przed pracą pompy „na sucho”, 
umożliwia automatyczne napełnianie wanny do 
wybranego poziomu, odlicza zdalny czas trwania 
zabiegu i wyłącza pompę po jego zakończeniu 
- dodatkowo wyposażony w prysznic ręczny 
- krzesło z regulacją wysokości

1

2 Wanna do kąpieli wirowej 
kończyn dolnych i kręgosłupa

- przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych 
oraz kręgosłupa
- możliwość wykonania kąpieli perełkowej, ozonoterapii 
oraz chromoterapii
- wyposażona w system dysz (co najmniej 14), z 
podziałem na 3 sekcje
- regulacja kierunku wypływu strumienia
- możliwość pracy kombinowanej dysz (co najmniej 7)
- system sterowania pracą dysz
- system dezynfekcji chemicznej sterowanej 
elektronicznie
- możliwość automatycznego napełniania wody (system 
bezwylewowy), timer

1

…………………………………

miejscowośc i data

ZADANIE NR 1 Hydroterapia

……………………………………………..

pieczatka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2

L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1 Rotor do ćwiczeń oporowych 
kończyn dolnych 

 - regulowany uchwyt stabilizujący do poziomych i 
pionowych elementów 1

2 Rotor do ćwiczeń oporowych 
kończyn górnych  - uchwyt umożliwiający mocowanie do kabiny UGUL 1

3
Stół pionizacyjny z elektryczną 
zmianą kąta , w zestawie trzy 
pasy stabilizacyjne

Stól rehabilitacyjny z elektryczną zmianą kąta                
- 3 pasy stabilizacyjne
- wyposażony w 4 kółka jezdne z hamulcami,
- regulacja wysokości, kąta nachylenia za pomocą 
siłowników eklektycznych

1

4
Kabina do cwiczeń i zawieszeń 
UGUL (8 segmentów - 
STANDARD 2X2X2m)

urządzenie znajdujące zastosowanie przy wspomaganiu 
leczenia schorzeń narządów ruchu, w szczególności 
przy dolegliwościach ortopedycznych, reumatoidalnych 
i neurogennych; pozwalające na wykonanie ćwiczeń w 
odciażeniu i z oporem, wyciągów pośrednich, 
podwieszeń całkowitych i cześciowych.

1

5 Osprzęt kompletny do UGUL

osprzęt obejmujący zestaw linek, podwieszek, pasów, 
kamaszków, obciążników, mankietów i esików; 
stosowany w kabinie UGUL pozwalający na ćwiczenia 
czynne w odciążeniu i czynne z oporem, redresji a także 
na podwieszenie całkowite pacjenta.

1

6

Stół rehabilitacyjny 4 częściowy z 
elektryczną zmianą wysokości 
leżyska w zakresie 43-100cm, z 
zagłówkami płynnie 
regulowanymi od -85 stopni do 
30 stopni

stół rehabilitacyjny wykorzystywany do wykonywania 
ćwiczeń w schorzeniach ortopedycznych, 
neurologicznych, reumatycznych oraz w rehabilitacji.

1

7 Drabinka przyścienna 250x90cm 
z zestawem montażowym DP1

drabinki stosowane do ćwiczeń ogólnousprawniających, 
korekcyjnych i elongacyjnych.

3

8 Materac korekcyjny 
200x120x5cm MG5

materace stosowane w rehabilitacji takich schorzeń jak: 
zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa (zespoły 
bólowe krzyża), w przypadkach niedowładów 
połowicznych (hemiplegia, paraplegia) oraz w 
przypadkach usprawnienia ruchowego u chorych po 
ambutacjach kończyn.

2

9 Tor do nauki chodzenia 
uniwersalny

tor rehabilitacyjny znajdujący zastosowanie w 
kinezyterapii do nauki i reedukacji chodu u pacjentów z
dysfunkcjami w obrębie kończyn dolnych; tor 
pozwalający na precyzyjne dostosowanie wysokości 
poręczy w zależności od wzrostu pacjenta.

1

ZADANIE NR 2 Kinezyterapia
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10 Wycinek kuli z sandałami

drewniane sandały z 
regulowanymi  paskami  
wykorzystywane do ćwiczeń równoważnych stawu 
skokowego i nauki chodzenia

1

11
Poduszka do ćwiczeń 
równoważnych tyu Core - 
Balance lub równowazne

umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń równoważnych 
(statycznych i dynamicznych), treningu siły mięśniowej, 
wytrzymałości, zwinności i koordynacji ruchowej. 
Przyrząd do wszelkiego rodzaju podskoków i 
przeskoków. Wykorzystywany w rehabilitacji 
pourazowej - przede wszystkim kolana i kostek

2

12 Wałek do masażu typu active roll 
z kolcami lub równoważne

Wałek wykorzystywany do masażu relaksacyjnego, 
refleksologii, terapii stóp. Posiadający miękkie kolce, 
które delikatnie masują ciało, poprawiając krążenie 
krwi, zmniejszając napięcie mięśni.

1

13 piłka do masażu typu refleksball 
lub równoważne o śr 8 cm, 2szt

piłka wykorzystywana do masażu, refleksologii, terapii 
ręki, w ćwiczeniach relaksacyjnych oraz ćwiczeniach 
mięśni dłoni. Poprawiająca pracę układu krążenia oraz 
stymulująca układ nerwowy; stosowana w 
dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach 
neurologicznych, ortopedycznnych, reumatologicznych, 

1

14 Elastyczna taśma do ćwiczeń 
żółta 2.5m

taśma do ćwiczeń, stosowana w rehabilitacji do ćwiczeń 
ogólnokondycyjnych, wzmacniających różne partie 
mięśni. Stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych, w ćwiczeniach korekcyjnych

1

15 Elastyczna taśma do ćwiczeń 
zielona 2.5m

taśma do ćwiczeń, stosowana w rehabilitacji do ćwiczeń 
ogólnokondycyjnych, wzmacniających różne partie 
mięśni. Stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych, w ćwiczeniach korekcyjnych

1

16 Elastyczna taśma do ćwiczeń 
czerwona 2.5m

taśma do ćwiczeń, stosowana w rehabilitacji do ćwiczeń 
ogólnokondycyjnych, wzmacniających różne partie 
mięśni. Stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych, w ćwiczeniach korekcyjnych

1
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17 Elastyczna taśma do ćwiczeń 
niebieska 2.5m

taśma do ćwiczeń, stosowana w rehabilitacji do ćwiczeń 
ogólnokondycyjnych, wzmacniających różne partie 
mięśni. Stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych, w ćwiczeniach kortekcyjnych

1

18 Trener dłoni standard czerwony 
miękki

aktywujący i wzmacniający wszystkie mięśnie 
odpowiedzialne za pracę dłoni, nadgarstka i 
przedramienia. Wykorzystywany w przypadkach: łokieć 
tenisisty, golfisty, po urazach skręcenia, złamania, 
zapalenia ścięgien, osteoporozie, po wylewach, w 
rehabilitacji pooperacyjnej, w zaburzeniach krążenia. 

1

19 Trener dłoni standard zielony 
średni

aktywujący i wzmacniający wszystkie mięśnie 
odpowiedzialne za pracę dłoni, nadgarstka i 
przedramienia. Wykorzystywany w przypadkach: łokieć 
tenisisty, golfisty, po urazach skręcenia, złamania, 
zapalenia ścięgien, osteoporozie, po wylewach, w 
rehabilitacji pooperacyjnej, w zaburzeniach krążenia. 

1

20
6 siatek lateksowych różnego 
oporu z krążkami napinajacymi 
(komplet)

Ułatwiające przeprowadzanie szeregu ćwiczeń 
oporowych dla zginaczy i prostowników palców (różne 
opory oznaczone kolorami). Umożliwiające 
indywidualny dobór wartości treningowych; stosowane 
przy dysfunkcji ręki

1

21 Wałek rehabilitacyjny typu 
physioroll lub równoważne 30x50

stosowany w terapii i rehabilitacji, zwłaszcza z osobami,
które mają problemy z utrzymaniem równowagi oraz
koordynacji ruchowej. Kształt piłki pozwalający
terapeucie siedzieć na piłce razem z pacjentem i
wspierać jego ruchy; szczególne zastosowanie w
chorobach neurologicznych u dzieci i dorosłych

2

22 Wałek rehabilitacyjny typu 
physioroll lub równoważne 40x65

stosowany w terapii i rehabilitacji, zwłaszcza z osobami, 
które mają problemy z utrzymaniem równowagi oraz 
koordynacji ruchowej. Kształt piłki pozwalający 
terapeucie siedzieć na piłce razem z pacjentem i 
wspierać jego ruchy.

1
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23 Goniometr plastikowy 17 cm

sprzęt diagnostyczno - pomiarowy z zakresu 
ruchowości, pozwalający dokonać oceny skuteczności 
prowadzonej terapii w zakresie ruchów stawów kończyn 
i kręgosłupa, obwodów odcinków ciała, siły wybranych 
grup mięśniowych, symetrii obręczy miedniczej i 
barkowej, pomiarów antropometrycznych; stosowany w 
dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach 
neurologicznych, ortopedycznnych, reumatologicznych

2

24 Ręczny dynamometr hydrauliczny

sprzęt diagnostyczno - pomiarowy, służący do 
wykonania pomiarów wielkości siły ścisku, 
umożliwiający pomiar nacisku na ramię urządzenia, bez
względu na siłę ścisku; stosowany w dysfunkcjach 
narządu ruchu, w chorobach neurologicznych, 
ortopedycznnych, reumatologicznych

1

25 Dynamometr ręczny sprężynowy
sprzęt diagnostyczno - pomiarowy, służący do oceny 
wartości siły ściskającej (siły uchwytu); stosowany w 
dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach 
neurologicznych, ortopedycznnych, reumatologicznych

1

26
Platforma do ćwiczeń równowagi z
oprogramowaniem do komputera 
PC typu Libra lub równoważne

sprzęt służący do stymulacji organów układu ruchu i 
układu nerwowego, w celu osiągnięcia optymalnej 
sprawności ruchowej. Platforma wzmacniająca siłę 
wybranych grup mięśniowych, poprawiająca 
współdziałanie antagonistycznych grup mięśniowych, 
stymulująca propriocepcję w obrębie kończyn dolnych. 
Pozwalająca przywrócić równowagę w sferze układu 
nerwowo - mięśniowego  

1

27 Szyna do ćwiczeń biernych 
kończyny dolnej

bierna mobilizacja stawu biodrowego i kolanowego  w 
zakresie 0 st. do + 110 st. oraz skokowego w zakresie 
20-40 st., regulacja następujących parametrów 
prędkości w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu, czasu, 
siły, automatycznego zwiększania zakresu wyprostu.

1

28

Zestaw do ćwiczeń biernych 
kończyny górnej ( w zestawie 
przystawki do ćwiczeń stawu 
barkowego)

sprzęt wykorzystywany do usprawnienia funkcji 
ruchowych pacjenta, stosowany po kontuzjach i 
skręceniach stawów, zabiegach na tkankach miękkich 
w pobliżu stawów, osteotomi operacyjnej, zastarzałych 
zapaleniach stawów kończyny górnej, po zabiegach na 
układzie kostno - stawowym

1
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29
Zestaw do ćwiczeń nadgarstka i 
łokcia ze statywem urządzenia 
typu Fisiotek lub równoważne

sprzęt wykorzystywany do usprawnienia funkcji 
ruchowych pacjenta, stosowany po kontuzjach i 
skręceniach nadgarstka i łokcia, mobilizujący  
kończynę górną  w obrębie stawu promieniowo - 
nadgarstkowego

1

30 Poduszka ortopedyczna 6x41x50
poduszka ortopedyczna usuwająca zjawisko kumulacji 
wagi przez równomierne rozłożenie ciężaru ciała 
umożliwiająca niezakłócony przepływ krwi i likwidująca 
przyczyny bólu karku, głowy oraz kręgosłupa, 
zastosowanie głównie w chorobach neurologicznych. 

1

31 Tor do ćwiczeń równoważnych

tor służący do terapii ruchowej i gimnastyki 
korekcyjnej, wykorzystywany do ćwiczeń równowagi; 
stosowany w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych

1

32 Piłka do skakania

służąca do ćwiczeń chwytności, siły mięśni, zmysłu 
równowagi i poprawiająca ogólną kondycję organizmu; 
stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych.

1

33 Piłka rehabilitacyjna o śr 75 cm, 

służąca do ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych. 
Stosowana w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych

1

34 Piłka typu softgym lub 
równoważne o śr 26 cm

służąca do ćwiczeń rehabilitacyjnych, poprawiająca 
ogólną kondycję organizmu 5

35 Ergometr

specjalistyczny sprzęt służący do poprawy kondycji 
ruchowej, wzmocnienia siły mięśni, poprawy pracy 
układu krążenia wyposażony w elektroniczny licznik  
wyświetlający szereg szczegółowych danych tj. ilość 
uderzeń serca na minutę (HR), czas w minutach i 
sekundach (TIME),  prędkość w km / milach na godzinę
(SPEED) oraz odległość w km / mile (odległość), 
stosowany w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych 

1

…………………………………

miejscowośc i data

……………………………………………..

pieczatka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1 Aparat do elektroterapii

dwukanałowy aparat do elektroterapii , terapii 
ultradźwiękowej, z opcją laseroterapii, wyposazony w 
standardowy zestaw akcesoriów (głowica 
wieloczęstotliwościowa1/3 MHz/4 cm kw., zestaw 
elektrod, pasów mocujących i przewodów)

1

2 Sonda laserowa 4-diodowa do 904
NM-4x 13.5 MW

służący do wykonywania zabiegów laseroterapii w 
chorobach reumatycznych, zespołach bólowych, w 
stanach pourazowych: przyspieszający gojenie ran, 
owrzodzeń, oparzeń, przyspieszający regeneracje tkanek
i resorbcję płynów wysiękowych, stosowany w 
dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach 
neurologicznych, ortopedycznnych, reumatologicznych

1

3 Okulary ochronne
okulary służące do ochrony pracownika i pacjenta 
przed promieniowaniem laserowym 1

4 Dwukanałowy aparat do terapii 
polem magnetycznym

aparat wykorzystywany w terapii polem magnetycznym 
m.in. w leczeniu osteoporozy, opóźnionych zrostów 
kostnych, stawów rzekomych, zespołów 
algodystroficznych, martwic aseptycznych kości, 
porażeń nerwów obwodowych, owrzodzeń, zespołów 
bólowych stawów, mięśni kręgosłupa na tle zapalnym i 
zwyrodnieniowym, obrzęków; stosowany w 
dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach 
neurologicznych, ortopedycznnych, reumatologicznych i
innych schorzeniach wymagajacych zastosowania pola 
magnetycznego

1

5 Aplikator Flexa
aplikator stanowiący uzupełnienie do aparatu do terapii
polem magnetycznym 1

6 Aplikator szpulowy FI 50 cm
aplikator stanowiący uzupełnienie do aparatu do terapii
polem magnetycznym  1

7 Aplikator szpulowy FI 30 cm
aplikator stanowiący uzupełnienie do aparatu do terapii
polem magnetycznym 1

8

Leżanka z aplikatorem o FI 80 cm 
przesuwanym ręcznie jako 
wyposażenie aparatu do terapii 
polem magnetycznym

aplikator stanowiący uzupełnienie do aparatu do terapii
polem magnetycznym  

1

…………………………………

miejscowośc i data

Zadanie nr 3 Fizykoterapia

pieczatka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………..
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L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1 Aparat EEG do treningu mózgu

pozwalający na doskonalenie funkcji poznawczych 
mózgu i poprawę jego pracy, jest metodą stosowaną w 
terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych,
u osób po urazach mózgu, w terapii niektórych 
schorzeń psychicznych; aparat powinien być 
wyposażony w głowicę wzmacniaczy biologicznych EEG, 
komputer standardu PC z nagrywarką DVD, drukarkę 
laserową do wydruku wyników, badań, specjalistyczne 
oprogramowanie systemu EEG, zestaw 20 plansz 
symulacyjnych, oprogramowanie bazy danych 
pacjentów, osprzęt systemu

1

…………………………………

miejscowośc i data

L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1
System do komputerowego 
wspomagania rehabilitacyjnego 
funkcji poznawczych mózgu

komputerowo wspomagana rehabilitacja chorych z 
zaburzeniami funkcji poznawczych, terapeutycznym 
celem systemu jest poprawa sprawności dla wszystkich 
rodzajów zaburzeń procesów poznawczych, co jest 
możliwe dzięki zaprojektowaniu dla użytkowanika 
specjalnych programów reedukacyjnych; dzięki temu 
możliwe jest korzystanie z systemu przez pacjentów z 
rozmaitymi objawami i różnym stopniem zaburzenia; 
system powinien zawierać: panel rehabilitanta oraz 
programy - uwaga i koncentracja, myślenie logiczne, 
planowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa

1

…………………………………

miejscowośc i data

ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 5

……………………………………………..

pieczatka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………..

pieczatka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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L.p. Opis produktu Przeznaczenie sprzętu rehabilitacyjnego Ilość 
sztuk

Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
Brutto VAT% Wartosć 

netto 
Wartość 
brutto

Numer 
katalogowy

/kod 
produktu

Nazwa 
handlowa
/Produce

nt

1 Stół do masażu 

3 częsciowy łamany z elektryczną zmiana wysokości 
leżyska w zakresie  50-100cm, z zagłówkiem płynnie 
regulowanym od -30st. do 30 st., część pod nogi 
łamana do 90 st., część regulowana do 40st. (pozycja 
Pivota); stosowany w dysfunkcjach narządu ruchu, w 
chorobach neurologicznych, ortopedycznnych, 
reumatologicznych i innych schorzeniach 
wymagających masażu suchego

1

…………………………………

miejscowośc i data

ZADANIE NR 6

* Za równoważny uznaje się produkt o parametrach nie niższych niż wskazane w typie.

przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………..

pieczatka i podpis uprawnionego
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego oświadczam, że 
spełniam warunki dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, (jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

 
 

....................................     .......................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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......................................       .................................................... 

(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Wykonawca ................................................................................................... 

oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia (podać nazwy): 

- ………………………… 

spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 896 z późn. zm.). 

 

 

 

 

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

       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  

       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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PROJEKT UMOWY 
 
Zawarta w dniu …................ w Chojnicach pomiędzy: 
……………………………………………................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………................................................................................................... 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655  
z późn. zm.) 

2. Ogólną wartość sprzętu medycznego ustala się na kwotę: ……….. zł brutto. (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………….). 
Taka wartość została określona w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania 
określonego w ust. 1 – formularzu asortymentowo - cenowym. Formularz ten stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest dostawcą sprzętu medycznego będącego przedmiotem 
postępowania, o którym mowa w ust. 1, tj.:  

 ………………………………………………. 
4. Wymieniony w ust. 3 sprzęt posiada wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej  

w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1. 
5. Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 3, będący przedmiotem umowy jest 

wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 
przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na 
rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu 
postępowania egzekucyjnego. 

6. Wykonawca sprzedaje (wydaje i przenosi własność) zamawiającemu sprzęt wymieniony w ust. 3 
za cenę ………….. zł brutto.  

7. W ramach ceny sprzedaży Wykonawca: 
1) dokona dostawy sprzętu wymienionego w ust. 3 w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, 
2) w przypadku awarii, zobowiązany jest dokonać naprawy lub dostarczyć sprzęt 

zastępczy w ciągu maks. 5 dni od jej zgłoszenia, 
3) wymieni sprzęt wymieniony w ust. 3 na wolny od wad, jeżeli sprzęt ten zainstalowany  

u Zamawiającego posiada wady, które powodują, że sprzęt jest trwale niezdatny do 
użytku, 

4) świadczyć będzie pełen zakres serwisowy przez okres zawarty w warunkach 
gwarancji podany w ofercie przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego 
w ust. 3, 

5) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 3, w języku polskim,  
w szczególności instrukcję obsługi, 

6) wyda gwarancję (min. 36 m-cy), 
7) w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu medycznego zobowiązuje się do organizacji 

szkolenia pracowników w zakresie obsługi poszczególnej aparatury medycznej  
(w uzasadnionych przypadkach – np. sprzęt elektroniczny). 
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§2 
1.  Wykonawca oświadcza, że:  

1) sprzęt wymieniony w ust. 3 jest sprawny technicznie i niewadliwy, 
2) zostaje przekazany Zamawiającemu w należytym stanie, tj. umożliwiającym 

Zamawiającemu bezusterkowe używanie; 
2. Sprzęt wymieniony w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do magazynu centralnego 

mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  
3. Przekazanie sprzętu wymienionego w ust. 3 nastąpi w ciągu 3 tygodni od daty popisania 

niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego 
przez uprawnionych przedstawicieli stron. Miejsce dostawy: magazyn centralny mieszczący się 
w siedzibie Zamawiającego. 

4. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami  
i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartym w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 7  
pkt 5.  

2. Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, 
obciążają Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach 
opisanych w § 1 ust. 7 pkt 3 lub 4. Zawiadomienia dokonuje na piśmie faksem a potwierdza 
listem poleconym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez 
przesłanie Zamawiającemu faksem pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym 
termin przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji, co do tego, 
którą z czynności opisanych w § 1 ust. 7 pkt. 3 lub 4 należy podjąć.  

 
§ 4 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia. 
2. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  

w terminie 30 dni od odebrania sprzętu objętego zamówieniem. Cena zawierać będzie 
podatek od towarów i usług. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy 
odsetki według stopy odsetek ustawowych  

4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały 
im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
2) Wykonawca: …………………………. 

 
§ 5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca – mimo potwierdzenia wiadomości o awarii sprzętu 
wymienionego w ust. 3 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego 
upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub naruszony zostanie termin 
wskazany w § 1 ust. 7 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 1 ust. 2) za każdy dzień do momentu podjęcia czynności 
serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku.  
W tym przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową. 

2. Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust. 1 nie pokrywa szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności wynikającej  
z niniejszej umowy. 
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§ 7 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. W imieniu Zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 

pisemnym upoważnieniem do kontroli. 
 

 
§ 8 

3. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie  
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego 
miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzania takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
§ 9 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i złożona oferta. 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Wykonawca ................................................................................ oświadcza, że 

zrealizuje przedmiot zamówienia: 

• samodzielnie, 

• z udziałem podwykonawców∗. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy 
wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz 
można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 


