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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

  
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 
04-814 Warszawa  
ul. Bachusa 7 
tel. 22 610 03 53 wew. 6 
tel. 22 610 44 34 wew. 6 
e-mail: sekretariat@dpsnabachusa.pl 
  

 
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej 
www.dpsnabachusa.pl Zakładka: Zamówienia Publiczne  
http://dpsnabachusa.bip.um.warszawa.pl Zakładka: Zamówienia Publiczne  
 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. 

 

2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie  
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
  

3.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wanny z hydromasażem (1 szt.),  

dla Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” z siedzibą pod adresem 04 – 814  
Warszawa, ul. Bachusa 7 w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i 
godnego starzenia się w Warszawie”, współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009 – 2014 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikację techniczną przedmiotu  
zamówienia  określa  Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wanna z hydromasażem powinna być wykonana z tworzywa sztucznego wzmocniona 
włóknami sztucznymi oraz winna posiadać deklaracje zgodności z PN EN                           
lub aprobatami  technicznymi, oraz  certyfikaty zgodności i  posiadać atesty PZH,                     
do stosowania ich do wewnątrz pomieszczeń. 

UWAGA:   Proponowana dostawa nie może mieć parametrów gorszych niż wymagania  
Zamawiającego podane w Załączniku nr 5 do SIWZ. Oferowana przez Wykonawcę 
wanna z hydromasażem musi być fabrycznie nowa, wykonana wg najnowszych 
technologii i wg obowiązujących standardów. 

mailto:dpsnabachusa@op.pl
http://www.dpsnabachusa.pl/
http://dpsnabachusa.bip.um.warszawa.pl/
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Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające do jego stosowania. 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, zmontuje  i ustawi we wskazanym  przez 
Zamawiającego miejscu. 

Urządzenie powinno spełniać wymiary wskazane w Załączniku Nr 5 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

Podane wymiary są orientacyjne i mają charakteryzować jedynie gabaryty przedmiotu 
oraz posłużyć do przygotowania  wyceny oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przeprowadzenia 
pomiarów z natury. 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki  
i produkty do pielęgnacji ciała 

Na dostawę i montaż  wanny z hydromasażem Wykonawca udzieli min. 3 lata gwarancji  
i rękojmi. W czasie rękojmi Wykonawca dokona usunięcia nieodpłatnie ujawnionych wad 
i usterek. Usunięcie uszkodzeń, wad lub usterek nastąpi w terminie uzgodnionym                              
z użytkownikiem. 

3.2.  Formularz rzeczowo – cenowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

3.3. Dostawa ww. przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 
– w brzmieniu Załącznika nr 7 do SIWZ. 
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,  O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU 
KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

5.  INFORMACJE O DOPUSZCZALNOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  I 
CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  

6.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 grudnia 2015 r.  

6.2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego:  
 
 
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 
ul. Bachusa 7 
04-814 Warszawa. 
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7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

7.1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie kompletu dokumentów 
wymienionych w pkt 8. Brak któregokolwiek z nich, spowoduje odrzucenie oferty  
i wykluczenie z postępowania.  

7.2.   Oferty należy złożyć do dnia 10.12.2015 r. do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego.    
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2015 r. o godzinie 1530. 

7.3. Komisja przetargowa dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym na 
posiedzeniu niejawnym, w tym zbada przedstawione przez wykonawców dokumenty 
pod względem spełniania warunków oraz sprawdzi czy wykonawcy przedłożyli 
wszystkie wymagane załączniki. 

7.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,      
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

7.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

7.6. Warunek, o którym mowa w pkt 7.1. zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,  
że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania 
zrealizował należycie przynajmniej jedną dostawę sprzętu i urządzeń wyposażenia 
medyczno – rehabilitacyjnego (wanna z hydromasażem) wraz z montażem w kwocie 
porównywalnej z kwotą niniejszego przedmiotu Zamówienia.  

7.7. W postępowaniu Wykonawcy zobowiązują się realizować przedmiot  zamówienia 
własnym transportem na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego, w terminie 
określonym w pkt. 6.1., uwzględniającym specyficzne warunki zamówienia. 

7.8. Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę, która została zrealizowana  
w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego jako należycie wykonana.  

7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości 
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 
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7.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia przez Wykonawcę 
podwykonawców do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

  
8.       WYKAZ OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU.   
  

Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi 
zawierać dokumenty wymienione w pkt 8.1 które należy składać w formie oryginału lub 
kserokopii/odpisów potwierdzonej/nych / poświadczonej/nych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem (np. zapis: "za zgodność z oryginałem" opatrzony podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy – każda zapisana strona). 

Dokumenty złożone w ofercie:   

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,  
        Wykonawca powinien przedstawić: 

1) oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2 do SIWZ,  

2) aktualne zezwolenia wydane przez właściwe organy wymagane do prowadzenia 
zlecanego zakresu działalności, 

3) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 
oświadczenia o posiadaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej  
na wykonanie zamówienia, 

4) wykaz wykonanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, 
polegających na wykonaniu przynajmniej jednej dostawy sprzętu i urządzeń 
wyposażenia medyczno-rehabilitacyjnego (wanny z hydromasażem) wraz z montażem  
wg załączonego wzoru – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

8.2. W zakresie  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie    
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składnia ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia  
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.2 pkt. 1, pkt. 2. 

8.3  Inne dokumenty: 

  
1) Wypełniony druk OFERTA WYKONAWCY – zgodny w treści ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ.  

2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub 
inne dokumenty dowodzące, że Wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy  
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

3) Opracowany przez Wykonawcę Załącznik nr 4 do SIWZ pt. Formularz rzeczowo – 
cenowy.  

  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
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celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

  

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,  
o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

 
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z  zachowaniem 
formy pisemnej. 

9.1. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są: 

 

Osoba upoważniona do kontaktów  

w sprawach merytorycznych  

 

Roman Wodzyński  - Dyrektor  
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i  proceduralnych  

- adres Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7,  
04-814 Warszawa 

- lokal gabinet Dyrektora Nr 44  

- telefon 519-501-831 w godz. 8:00 – 16:00 

- email rwodzynski@dpsnabachusa.pl 

 
9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 
w postaci kompletu zeskanowanych dokumentów, wypełnionych i podpisanych zgodnie  
z zasadami reprezentacji. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu 
zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem 
zasady pisemności. 

9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być 
składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

9.4. Zamawiający poprawia w ofercie:  
1)   oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 – 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. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

mailto:rwodzynski@dpsnabachusa.pl
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9.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,  
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 

9.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej 
stronie.  

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się 
odpowiednio. 

 

9.9.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg    
terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. 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. 
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12.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

12.1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu  
o niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie (lub 
opakowaniu) opisanej wg wzoru ustalonego w pkt 13.3. 

Oferta powinna być zgodna co do sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu  
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

12.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę.  

12.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi 
1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, ręcznie 
długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności. Oferty 
nieczytelne nie będą rozpatrywane, 

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, pełnomocnictwem, wymogami ustawowymi 
oraz przepisami prawa, 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
4) Wykonawca powinien przedstawić ofertę cenową dla płatności dokonywanej 

przelewem na rachunek bankowy, 
5) W ofercie powinien być podany termin wykonania zamówienia, 
6) Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1  

do SIWZ, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej jej 
przypadkowe otwarcie, z adnotacją OFERTA WYKONAWCY na dostawę i montaż 
wanny z hydromasażem, 

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty, 
8) Upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału,  

o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów, 
a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo szczególne – określające zakres umocowania  
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

b) w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone  
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, w kolejności wskazanej  
w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający 
możliwości zmiany zawartości oferty, 

10) Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane kolejnymi numerami, 
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11) Wszelkie ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, 

12) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub 
wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, 
pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem 
oferty, 

13) Dokumenty wymienione można składać w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (np. zapis: „za zgodność  
z oryginałem” opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy). 

12.4. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 8 niniejszej specyfikacji 
dokumenty lub oświadczenia. 

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego 
dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
z oznaczeniem daty nadania klauzuli (każda zapisana strona) przez uprawnionego 
Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę). 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez 
Zamawiającego  
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości. 

12.5. Dokumenty lub oświadczenia, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach  
do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt 8), powinny być złożone na tych załącznikach. 
Wykonawca może sporządzić własny dokument lub oświadczenie, ale pod warunkiem,  
że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi 
odpowiadać treści SIWZ) – złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem 
oferty. 

12.6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub 
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam 
sposób jak złożenie oferty, przy czym koperta (opakowanie) winny być opatrzone 
dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”.   

12.7. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów  
albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z 
dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2). 

 

12.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia 
postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, kiedy to 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 
kosztów przygotowania oferty. 

 

13.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1.    Ofertę należy złożyć: 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego  

miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, 04-814 Warszawa, ul. Bachusa 7 
Sekretariat (parter, pokój Nr 45)  nie później niż do dnia 10 GRUDNIA 2015 r.  
do godziny 14:00, 

- za pomocą operatora pocztowego. Za datę wpływu uważa się złożenie oferty  
w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.1.,   

- za pomocą przesyłek kurierskich. Za datę wpływu uważa się złożenie oferty  
w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.1.,  

13.2.    Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub 
nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.       

13.3.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność lub 
przypadkowe otwarcie do terminu otwarcia ofert i opatrzonej nazwą zamówienia: 
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............................... 

Nazwa i adres wykonawcy  

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

na  

na dostawę i montaż wanny z hydromasażem 

do siedziby Zamawiającego 04 – 814 Warszawa, ul. Bachusa 7 

w Domu pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

Nie otwierać przed 10.12.2015 r., do godz. 15.30. 

 

 

 

13.4.  Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada Wykonawca. 

13.5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie   
z treścią art. 84 ust. 2 ustawy. 

13.6. W przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę w sposób określony w pkt 12.6 
koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez 
Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 
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13.7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bachusa 7  
w pokoju nr 44 parter w dniu 10.12.2015 r. o godz. 15:30. 

13.8. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert. 

13.9. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez 
członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz 
policzeniem otrzymanych ofert. 

13.10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę)  
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  
w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

13.12. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący 
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym 
opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

13.13.  Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić  
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych  
w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje, w sposób 
określony w pkt 9.2. 

13.14.   W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.  

13.15.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.16.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
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albo adresy miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

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

 

13.17. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana  
i uznaje się ją za odrzuconą. 

13.18.  O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego 
Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 
pkt 3 ustawy. 

13.19.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

14.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Cena oferty dla całości zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich w sposób 
jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: cenę netto, podatek 
VAT, całkowity łączny koszt realizacji zamówienia obliczony łącznie z podatkiem VAT  
wpisane do formularza oferty w miejscu wskazanym. 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku  
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu. 

14.2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością nie większą niż 
1/100 złotego, tj. nie więcej niż do dwóch miejsc po przecinku. 
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14.3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu 
oferty. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone. 

14.4. Omyłki rachunkowe będą poprawiane zgodnie z art. 88 Prawa zamówień publicznych. 

 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

  

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. 

  
16.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

16.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem:  

cena – 100%, 

Sposób oceny  

Kryterium 1  

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do 
najniższych wśród zaproponowanych. 

Powyższe kryterium wyliczone zostanie wg wzoru: 

  

               Cmin     

 P=    ------------- x 100 pkt. X 100% 

                Cn    

gdzie: 

P - cena realizacji zamówienia 
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Cmin -  minimalna zaproponowana cena brutto 
wśród  zaproponowanych 

Cn -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n’’ 

  

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych  
za kryterium nr 1, tj. najniższa cena. 

16.2. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 
1)  jest niezgodna z ustawą, 
2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

  

17.1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po: 
1) dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, 
2)       w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, przed podpisaniem umowy  

      w sprawie zamówienia publicznego należy dostarczyć umowę regulującą    
współpracę przedsiębiorców. 

17.2. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,  
o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. 

17.3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

 
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

 

19.1. Przyjęcie w ofercie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków 
przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy  
na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza 
ofertowego – OFERTA WYKONAWCY. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie 
podlegają negocjacjom.  

19.2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

19.3. Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą 
ofertę  zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 
do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  
o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony  
w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób (pisemnie). 

19.4.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w zakresie komparycji, literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów 
prawnych przywołanych w umowie, osób realizujących przedmiot umowy, zasad 
realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: 
zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie,  
za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego. 

19.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia. 

 
20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

20.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

21.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

21.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach 
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert lub złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania 
po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki do SIWZ: 

 
1) Formularz/Druk OFERTA WYKONAWCY – załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U  
z 2013 r., Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) – załącznik Nr 2 do SIWZ, 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) Formularz rzeczowo – cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna  – załącznik nr 

5 do SIWZ 
6) Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 6 do SIWZ. 
7) Umowa - wzór – załącznik nr 7 do SIWZ. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

_________________, dnia__________________ 
                                   (miejscowość) 

 (pieczątka ) 

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 
ul. Bachusa 7 
04 -814 Warszawa 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY 

NAZWA:………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: SIEDZIBA WYKONAWCY:........................................................................................... 

NIP:…………………………………………………………………………………………….............. 

REGON…………………………………………………………………………………………………. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO…………………………………………………………………….. 

TEL: .................................................. e - mail............................................................................ 
W  odpowiedzi  na  ogłoszenie dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  
i  montaż  wanny  z  hydromasażem  w ramach  projektu „AGE – Działania na rzecz 
aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009 – 2014 do siedziby Zamawiającego 04 – 814 Warszawa, ul. Bachusa 7 w zakresie 
określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia. 
1. Cena oferty 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto .........................................................zł 

Słownie netto    …………………………………………………………………….zł. 
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Podatek VAT ...................% 

Cenę brutto ........................................................zł 

 

 

Słownie brutto ...........................................................................................................zł. 
2. Termin wykonania zamówienia ………………………………………………………….. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego 
(opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy/ istotnymi postanowieniami 
umowy)  
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Zobowiązuję się do stosowania i ścisłego 
przestrzegania warunków w niej określonych, a w przypadku wyboru oferty do popisania 
umowy  
na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że akceptuję warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru 
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 7 do SIWZ. Akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy. 

4. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać siłami własnymi, bez udziału 
podwykonawców. 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w SIWZ. 

6. Załącznikami do Formularza Ofertowego stanowiącymi integralną jego część są 
następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................... 

2)  ......................................................................................... 

3) .......................................................................................... 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………….. 

8) …………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………….. 

10) …………………………………………………………….. 

11) …………………………………………………………….. 

12) …………………………………………………………….. 

13) …………………………………………………………….. 
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7. Oświadczam, iż w przypadku wyboru reprezentowanej przeze mnie Firmy i realizacji 

zamówienia zobowiązuję się do wypełniania i przestrzegania wszystkich wskazań  
i wymogów, które Zamawiający określił w treści ogłoszenia. 

 

 

 

………………………,dnia……………………………         

 

 

                                                                                     ……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Dane  Wykonawcy  (imię  i  nazwisko  lub  firma)  ubiegającego  się  o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż 
wanny z hydromasażem – 1 szt. w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz 
aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009 – 2014” 

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

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

Siedziba / adres zamieszkania:  

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

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1  
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
       jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
       do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

………………………, dnia ……………………………   

 

 

 ……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
Dane  Wykonawcy  (imię  i  nazwisko  lub  firma)  ubiegającego  się  o udzielenie 
zamówienia publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Dostawę  i  montaż  
wanny z hydromasażem – 1 szt. w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz 
aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009 – 2014” 

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

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

Siedziba / adres zamieszkania:  

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

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

Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z powodu niespełnienia 
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

   

 

 

 

 

    ………………………, dnia ……………                       ……………………………… …… 

 (podpis i pieczęć imienna    upoważnionego        
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Formularz rzeczowo – cenowy  

 

Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto  

% 
podatku 

VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
(poz.5 x poz. 

6) 

Kwota 
łączna 
brutto                                           

(poz. 4 x 
poz. 5 x 
poz. 6.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Dostawa i montaż 
wanny z 
hydromasażem 

  

  

    

  

Łącznie całość zamówienia           

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Właściwości: 

Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknami sztucznymi winna 
posiadać deklaracje zgodności z PN EN  lub z aprobatami  technicznymi oraz  
certyfikaty zgodności i posiadać atesty PZH, do stosowania ich do wewnątrz 
pomieszczeń, posiadająca: 

 
1) system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (min. 14 dysz w 3 

niezależnych sekcjach), 
2) kombinowana praca sekcji, regulacja wydajności dysz, 
3) prysznic ręczny, 
4) dwa poziomy napełniania (80 i 210 litrów), 
5) automatyczny system napełniania, 
6) elektroniczny termometr, 
7) dotykowy panel sterowania, timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu, 
8) zasilanie 230V, 50Hz, 
9) zakres regulacji wysokości, 

10) kółka jezdne w podstawie wanny, 
11) zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho”, 
12) stopień ułatwiający wchodzenie do wanny, 
13) długość minimalna 1540 mm, długość maksymalna 1555 mm. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

WYKAZ 

wykonanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, 

polegających na wykonaniu przynajmniej jednej dostawy sprzętu i urządzeń wyposażenia 
medyczno-rehabilitacyjnego (wanny z hydromasażem) wraz z montażem   

 

 

Lp. Nazwa 
Zamawiającego 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Data 
wykonania 
zamówienia 

Wartość zamówienia 

1.     

2.     

3.     

 

 

……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

U M O W A – W Z Ó R 

zawarta w Warszawie w dniu …………….pomiędzy: 
1. Miastem Stołecznym Warszawa, w zakresie przedmiotu działania Domu Pomocy 

Społecznej „Na Bachusa” z siedzibą pod adresem  __ - __ Warszawa, ul. ______, NIP 
________, REGON ____________zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez działającego  
na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 
_________,Znak: __________________ 

______________________________________________________ 

a  

 
2. Firmą ................................................... z siedzibą pod adresem __ - ___ 

............................., 
ul. ................................, NIP: __________; REGON : __________ oraz na podstawie 
wpisu  
do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd ___________, _______ pod Nr 
KRS: ______  reprezentowaną przez__________________________________,  
na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa z dnia …………….., zwaną dalej 
„Wykonawcą”. 
 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

na: „Dostawę i montaż wanny z hydromasażem – 1 szt. w ramach projektu „AGE – 

Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014” w wyniku, którego oferta 

„Wykonawcy” została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą do wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest 
dostawa i montaż fabrycznie nowej wanny z hydromasażem, zwanej dalej urządzeniem, w 
cenie zgodnej z asortymentem wyszczególnionym w załączniku do Umowy „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna” na   potrzeby  Zamawiającego. 

2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa urządzenie o parametrach zgodnych z 
ofertą, złożoną w toku prowadzonego postępowania. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 
uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
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§ 2 
1. Na    podstawie    Umowy   Wykonawca   zobowiązuje   się  dostarczyć   Zamawiającemu  

do  Domu  Pomocy  Społecznej „Na Bachusa” z siedzibą pod adresem 04-814Warszawa,  
ul. Bachusa 7, wannę z hydromasażem (zwaną dalej także urządzeniem) zgodnie z 
Formularzem rzeczowo - cenowym. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, umieścić  
i zamontować urządzenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie na 
swój koszt. 

 

§ 3 
Termin realizacji umowy: do 30 grudnia 2015 r.  

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną 

lub faksem o dacie dostarczenia wanny z hydromasażem z wyprzedzeniem, co najmniej 2 
dni  roboczych.  Odbiór  urządzenia  nie  może  być wyznaczony w niedziele i święta oraz  
w soboty, a także inne dni wolne od pracy u Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wannę z hydromasażem do Domu Pomocy 
Społecznej „Na Bachusa” najpóźniej do dnia 30 grudnia 2015 r.  

3. Dostawa urządzenia dokonana będzie w godzinach od 8.00 do 15.00 własnym 
transportem, na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego 

4. Wykonawca dostarczy urządzenie zgodnie z Umową i  poniesie pełne ryzyko związane 
z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania 
jego odbioru.  

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu zamówienia,  
że dostarczone urządzenie jest niezgodne z ofertą Wykonawcy, złożoną w toku 
prowadzonego postępowania, fakturą lub umową, tj. nie spełnia określonych wymagań, 
Wykonawca  dokona  wymiany  dostarczonego  urządzenia  na  zgodny  z  ofertą, fakturą  
i umową w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o niezgodności. 

6. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie oceny 
urządzenia oraz odbioru jakościowego na podstawie Protokołu Odbioru. 

7. O zauważonych podczas eksploatacji wadach ukrytych urządzenia, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, a Wykonawca 
zobowiązuje się zgłoszone wady usunąć lub wadliwe urządzenie wymienić na wolny od 
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy. Jeżeli  Wykonawca nie wymieni wadliwego urządzenia na 
wolny od wad, Zamawiający może od umowy odstąpić bez zapłaty odszkodowania. 

8. Zamawiający  ma  prawo  odmowy  przyjęcia  urządzenia  i  żądania  urządzenia  bez 
wad  w przypadku: 
1) dostarczenia urządzenia noszącego widoczne ślady uszkodzeń, lub używania, 
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2) dostarczenia  urządzenia  niezgodnego  z  ofertą  lub specyfikacją techniczną 
zawartą w SIWZ, 

3) dostarczenia towaru wybrakowanego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie 

później  jednak niż w ciągu 7 dni  od zgłoszenia dostarczyć brakujące elementy lub 
wymienić urządzenie na urządzenie wolne od wad i spełniające warunki  zamówienia.    

10. Zamawiający nie odbierze wanny z hydromasażem, która nie będzie odpowiadała 
opisowi  zawartemu  w  załączonej  do  SIWZ   Specyfikacji  Technicznej  (załącznik  nr 5  
do SIWZ) oraz posiadała widoczne wady, usterki, braki.  

11. Powyższa sytuacja nie wyklucza późniejszego wniesienia reklamacji przez 
Zamawiającego. Odebranie dostarczonego urządzenia nie pozbawia Zamawiającego 
prawa zwrotu na koszt Wykonawcy wanny z hydromasażem będącej przedmiotem 
reklamacji w celu wymiany na towar wolny od wad. 

12. Prawo własności urządzenia przechodzi na Zamawiającego z datą podpisania Protokołu 
Odbioru.  

13. Protokół Odbioru zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 
stron.  

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z fakturą VAT atest higieniczny oraz 
bezpieczeństwa. 

§ 5 

1. Wykonawca przyjmuje warunki gwarancji określone w niniejszym paragrafie. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady                       
w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu profesjonalną bezpłatną obsługę serwisową na czas 
obowiązywania gwarancji. 

4. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad lub usterek lub braków, o których mowa w § 4 ust. 7, 

trwała będzie dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu na usunięcie wad, dokonać usunięcia wad przez osobę trzecią 
wybraną przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze 
w godzinach roboczych za pomocą:  
1) faxu: ……………… , 
2) e-maila: ………………., 
3) poczty lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Przyjęcie zgłoszenia zostanie przez Wykonawcę potwierdzone (faksem) w ciągu 8 godzin 
roboczych (dotyczy godzin pracy Zamawiającego) od chwili otrzymania z podaniem daty 
przystąpienia do usunięcia wad, usterek i braków wanny z hydromasażem lub wymiany 
wanny z hydromasażem na towar wolny od wad, usterek i braków.  

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę.  

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec 
Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.  
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§6 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 7 
1. Za realizację określonej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiednie, 

zgodnie  
ze złożoną ofertą tj. ____________zł. brutto (słownie: ______________________       
/100).   

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie Protokół Odbioru wanny  
z hydromasażem. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonaniem niniejszej umowy zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  
po zrealizowaniu dostawy, wraz z dołączonymi atestami o których mowa w § 4 ust. 14, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia określonego w ust. 3 na rzecz 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem  podatku VAT. 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1)    Za  opóźnienie  z  tytułu  nieterminowego  dostarczenia  przedmiotu  umowy –  
   w wysokości 0,5 % ogólnej ceny umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień     

opóźnienia, 
2)    Za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  braków  

w zamawianym asortymencie - w wysokości 1 % ogólnej ceny umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad którym mowa w § 5 
pkt 4. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 
kara umowna w wysokości 20 % ogólnej ceny umowy brutto. 

2. Wykonawca naliczy karę umowną Zamawiającemu za nieterminowe przekazanie 
należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy - w wysokości odsetek ustawowych za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar 
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6.     Kary umowne mogą być wedle uznania Zamawiającego: 
1) potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
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2) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania. 

 

§ 9 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały czas trwania umowy 

aktualnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy wymagane do prowadzenia 
zlecanego zakresu działalności,  

§ 10 
1. W celu wykonania  umowy  Zamawiający wskaże i udostępni  Wykonawcy pomieszczenie 

DPS  
w celu wykonania montażu urządzenia.       

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z 
realizacją umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia szkody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przywróci 
uszkodzony element do stanu pierwotnego na koszt własny i przed przystąpieniem do 
odbioru  przedmiotu umowy. 

§ 11 
1. Z ramienia Wykonawcy nad realizacją przedmiotu umowy czuwa 

_______________________  
nr tel. : ______________;e – mail ____________________________. 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia 
Zamawiającego wyznacza się: __________________  nr tel. ______________________; 
e – mail __________________________________________. 

 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonywania umowy, bez udziału 

podwykonawców  
z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy, na rzecz osoby 
trzeciej, bez zgody Zamawiającego. 

§ 13 
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez potrzeby 
wyznaczenia dodatkowego terminu i żądać kary umownej za nie wykonanie lub nienależyte 
wykonanie  przedmiotu  umowy  w  przypadku  wykonywania  przedmiotu umowy niezgodnie  
z umową, potwierdzonego dwukrotnym wysłaniem powiadomienia.  

§ 14 
1. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do ochrony danych 

osobowych, które pozyskał w trakcie trwania umowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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2. Wykonawca wykorzysta dane osobowe otrzymane od Zamawiającego jedynie w celu 
realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie ma prawa udostępniania innym podmiotom danych osobowych 
otrzymanych  
od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zgodnego z przepisami zabezpieczenia danych 
osobowych, które pozyskał w związku z niniejszą umową. 

5. Wykonawca i Zamawiający w związku z realizacją umowy zobowiązują się do zachowania  
w tajemnicy zawodowej wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy, 
do których będą mieć dostęp z tytułu wykonywania umowy i nie rozpowszechniania tych 
informacji zarówno w czasie trwania umowy jak i po zakończeniu. 

§ 15 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 

określonym w §3, 
2) Wykonawca przerwał wykonywanie umowy, 
3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, 
4) Wystąpią  istotne  zmiany  okoliczności  powodujące,  że  wykonanie  umowy nie leży  

w interesie publicznym. 

2.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie. 

 

§ 16 
1. W razie sporów mogących wyniknąć z umowy Strony będą dążyć do ich polubownego 

rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod 
rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego, natomiast w sprawach 
procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  umownego w 
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 
lub numeru telefonu. 

§ 17 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie  
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do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z póżn. zm.) która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 
podlegały informacje zawarte w § -, załączniku nr - do niniejszej umowy stanowiące 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
posiadające wartość gospodarczą. 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: w tym jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

Załączniki stanowią integralną część umowy 

Załączniki 

- oferta Wykonawcy 

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna . 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
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