Załącznik Nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr PN-3/17/IM

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę:
I.

OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy
• Rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………………...…………….. pod nr KRS .....................
• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej .................................................................

wpisany do:

NIP
REGON
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Czy wykonawca jest
mikroprzedsiębiorstwem bądź
małym lub średnim
przedsiębiorstwem1?
II. OFERTA WYKONAWCY
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej: SIWZ)
wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu WAVE firmy
Transgenomic wraz z jego przeglądem i konserwacją oraz odczynników do
diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji
za cenę:
Pakiet nr:
1
1a
2
3
RAZEM

…………………………..
Miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

Wartość netto:

Wartość brutto:

…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczątka wraz z podpis

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy PN – 139/17/IM

III. Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich
warunków zawartych w SIWZ.
2. Termin przydatności towaru do użytku wynosi:
pakiet nr 1 - …… .(min. 12 m-cy) od daty dostawy do Zamawiającego.
pakiet nr 1a - …….(min. 24 m-ce) od daty dostawy do Zamawiającego.
pakiet nr 2 - ......... (min. 12 m-cy) od daty dostawy do Zamawiającego.
pakiet nr 3 - .....................................................................................................................................
(min. 12 m-cy z wyjątkiem poz. 1-7 gdzie wymagany termin to min. 18 m-cy)
od daty dostawy do Zamawiającego.
3. Oferujemy termin płatności …… dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia
szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z
przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.
6. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i
warunkami określonymi w SIWZ a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją
przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
7. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN (słownie:
........................................................................ PLN) w postaci .................................................
w tym:

Pakiet nr:

Wartość wadium:

1
1a
2
3

8. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez
nas wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta
................................................... w Banku .........................................
9. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*
…………………………………………….……………………………………………………………………….........
(zakres/nazwa podwykonawcy)

10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………
tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….………………
…………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczątka wraz z podpis

--------------------------------*niepotrzebne skreślić

2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy PN – 139/17/IM

11. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *
10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………
tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….………………
11. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *
12. Inne ważne informacje nie podane wyżej …………………………………………….
..........................................................................................................................................
13. Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia:
1/............................................................
2/.........................................................
../ .......................................................

…………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczątka wraz z podpis

------------------------*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do siwz PN/3/18/IM
Pakiet nr 1

[pieczątka firmowa]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.
ODCZYNNIKI

Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa (opis przedmiotu
zamówienia)
Standard wielkości do niskiej temperatury
do kontroli wykrywania mutacji do dHPLC,
długość fragmentu 209 par zasad, analiza
przeprowadzana w temperaturze 56°C w
aparacie WAVE 3500 firmy
TRANSGENOMIC® do analizy fragmentów
DNA.
Standard wielkości do wysokiej
temperatury do kontroli wykrywania
mutacji do dHPLC, analiza
przeprowadzana w temperaturze 70°C w
aparacie WAVE 3500 firmy
TRANSGENOMIC® do analizy fragmentów
DNA.
Bufor A do dHPLC do aparatu WAVE 3500
firmy TRANSGENOMIC® do analizy
fragmentów DNA. Skład buforu: 0,1 M
Octan trietyloamonu (CH3CH2)3NH3COOH - z 2% (vol)
acetonitrylem – CH3CN.
Bufor B do dHPLC do aparatu WAVE 3500
firmy TRANSGENOMIC® do analizy
fragmentów DNA. Skład buforu: 0,1M
Octan Trietyloamonu (CH3CH2)3NH3COOH - z 25% (vol)
acetonitrylem – CH3CN.
Roztwór do płukania strzykawki dHPLC do
aparatu WAVE 3500 firmy
TRANSGENOMIC® do analizy fragmentów
DNA. Skład buforu: Acetonitryl - CH3CN –
4-5% w wodzie dejonizowanej.

nazwa/
Nr
katalogowy
oferowanego
produktu/
producent

Wielkość
op.
lub j. m

Ilość
op.

180 μl

6

180 μl

6

4x2,5 l

30

4x2,5 l

30

4x2,5 l

10

1

Cena
jedn.
netto
PLN

Wartość
netto
PLN

VAT
%

Wartość
VAT
PLN

Wartość
brutto
PLN

6.

7.

Roztwór D do płukania kolumny dHPLC do
aparatu WAVE 3500 firmy
TRANSGENOMIC® do analizy fragmentów
DNA.
Skład buforu:
25% H2O, 75% Acetonitryle
Zestaw deoxynukleotydów do reakcji PCR
stężenie 100mM (4 nukleotydy, [Zestaw
dNTPs 100mM (4 x 1 ml)] Odczynnik
stosowany w termocyklerach Geneamp
PCR system 2700 i 9700.

4x2,5 l

10

4x1 ml

6

Razem PLN:

Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: ....................................................................................................................
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ......................................................................................................................

.......................dnia ..............................

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet nr 1a

[pieczątka firmowa]
Materiały eksploatacyjne

Zamawiający wymaga aby w trakcie trwania umowy materiały eksploatacyjne w ramach wartości kwoty umowy były wymieniane i
przeglądane z częstotliwością co 6 miesięcy. Przegląd i konserwacja aparatu WAVE firmy Transgenomic obejmuje również
wymianę kolumny, prekolumny, uszczelek, filtrów do buforów, głowicy, lampy, strzykawki oraz specjalistyczne płukanie aparatu i
przegląd z czyszczeniem układu optycznego.
Lp.

1.

2.

3.

4.
5

6.

7.

8.

Nazwa (opis przedmiotu
zamówienia)*/
Zestaw uszczelek do pompy i strzykawki w
aparacie WAVE 3500
Universal Preventive Maintenance Kit3500 Systems
Nr kat. SP2018
Specjalna kolumna stosowana do analizy
fragmentów DNA techniką dHPLC w aparacie
WAVE 3500.
DNASep cartridge
Nr kat. DNA-99-3510
Prekolumna (filtr zabezpieczający kolumnę)
do techniki dHPLC w aparacie WAVE 3500.
Inline filter PEEK 0,5µm 3500/4500
Nr kat. 530011
Prekolumna (filtr zabezpieczający kolumnę)
do techniki dHPLC w aparacie WAVE 3500.
Filter End Fitting PEEK 0,5 µm Nr kat.
530016
Końcówki do przewodów w aparacie WAVE
3500
PEEK Fitting and Ferrule
Nr kat. 280229
Końcówki do przewodów w aparacie WAVE
3500
Np. Fingertight PEEK, Fitting
Nr kat. 280248
Lampa UV - 1000h
Standard lamp for, UV detector for 1000
hours (3500/4500)
nr kat. 0700024
Uszczelka tłoka WAWE 3500
Piston Seal, UHMW PE 3500/4500.
Single pumnp seal,
nr kat. 542001

nazwa/
Nr katalogowy
oferowanego
produktu/
producent

Wielkość
op.
lub j. m

Ilość
op.

op.

5

szt.

10

szt.

60

szt.

80

szt.

16

szt.

8

Szt.

8

Szt.

20

3

Cena
jedn.
netto
PLN

Wartość
netto
PLN

VAT
%

Wartość
VAT
PLN

Wartość
brutto
PLN

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Igła do autosamplera WAWE 3500
Needle nr kat. 450205, 3500/MD
Tuleja igły WAWE 3500
Needle sleeve
nr kat. 450207, 3500/MD
Filtr do autosamplera WAWE 3500
Injecton Port Seal
nr kat. 500068, 3500/MD
Strzykawka WAWE 3500
Syringe 0,5 mL, 3500/4500/MD
nr kat. 540088
Głowica 3500/MD
Injecton Valve stator, 3500/MD
Nr kat. 540123
Filtry do buforów
Solvent Inlet Filter, 3500/4500/MD
Nr kat. 530010

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

8

Szt.

6

szt

8

Szt.

16

Razem PLN

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

XXX

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

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

Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: ....................................................................................................................
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ......................................................................................................................

.......................dnia ..............................

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby upowa żnionej)

*/ Wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowe lub własne zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu
zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy odczynnika lub materiału. Zgodnie z art.29 ust 3 Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych.
Zaoferowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą odpowiadać wszystkim cechom jakościowym określonym przez producenta danego produktu w
specyfikacji jakościowej. W celu udowodnienia równoważności Wykonawca załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości katalogi
oferowanych produktów, specyfikacje ,metodyki, karty charakterystyki lub inny równowa żny dokument, który umożliwi porównanie odczynników oferowanych z
wymaganymi.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4

Pakiet nr 2

[pieczątka firmowa]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.
ODCZYNNIKI

Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa (opis przedmiotu zamówienia)

Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników do pracy w trybie
wysokoprzepustowym. Zestaw pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 75 cykli oraz uzyskanie nie
mniej niż 22 milionów odczytów w trybie
pojedynczego odczytu, w jednym cyklu pracy
urządzenia.
Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników do pracy w trybie
wysokoprzepustowym. Zestaw pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 150 cykli oraz uzyskanie nie
mniej niż 44 miliony odczytów w trybie
sparowanych końców, w jednym cyklu pracy
urządzenia.
Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników do pracy w trybie
wysokoprzepustowym. Zestaw pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 300 cykli oraz uzyskanie nie
mniej niż 44 miliony odczytów w trybie
sparowanych końców, w jednym cyklu pracy
urządzenia.
Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników do pracy w trybie
średnioprzepustowym. Zestaw pozwala na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowania
podczas co najmniej 300 cykli oraz uzyskanie nie
mniej niż 14 milionów odczytów w trybie
sparowanych końców, w jednym cyklu pracy
urządzenia.

nazwa/
Nr katalogowy
oferowanego
produktu/
producent

Wielkość
op.
lub j. m

Ilość
op.

zestaw

10

zestaw

10

zestaw

36

zestaw

72

5

Cena
jedn.
netto
PLN

Wartość
netto
PLN

VAT
%

Wartość
VAT
PLN

Wartość
brutto
PLN

5.

6.

7.

8.

Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową
bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina.
Stężenie biblioteki wynosi 10nM.
Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 300 cykli, uzyskanie nie
mniej niż 24 milionów odczytów w trybie
sparowanych końców oraz pozyskanie co
najmniej 5 Gb danych podczas jednego cyklu
pracy.
Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 500 cykli, uzyskanie nie
mniej niż 24 milionów odczytów w trybie
sparowanych końców oraz pozyskanie co
najmniej 7,5 Gb danych podczas jednego cyklu
pracy.
Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq, Illumina
kompletny zestaw odczynników pozwalający na
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie
podczas co najmniej 600 cykli, uzyskanie nie
mniej niż 44 milionów odczytów w trybie
sparowanych końców oraz pozyskanie co
najmniej 13 Gb danych podczas jednego cyklu
pracy.

zestaw

10

zestaw

10

zestaw

10

zestaw

10

RAZEM PLN:

Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: ....................................................................................................................
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ......................................................................................................................

.......................dnia ..............................

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet nr 3

[pieczątka firmowa]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.
ODCZYNNIKI

Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy,
z wyjątkiem poz. 1-7 gdzie wymagany termin to min. 18 miesięcy od daty dostawy

Lp.

1

2

Nazwa (opis przedmiotu zamówienia)

Zestaw odczynników do przygotowania prób
DNA w celu identyfikacji mutacji somatycznych
w obrębie regionów kodujących genów BRCA1 i
BRCA2. Zestaw pozwalający na przygotowanie
16 prób DNA w celu ich dalszej analizy w
technologii sekwencjonowania przez syntezę
(SBS).
Zestaw odczynników zapewniający wydajne
przygotowanie bibliotek także z preparatów
DNA pozyskanych z tkanek utrwalonych (FFPE).
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego
liofilizatu umieszczonego w docelowych
probówkach PCR.
Zestaw odczynników do przygotowania prób
DNA w celu identyfikacji mutacji germinalnych w
obrębie regionów kodujących genów BRCA1,
BRCA2 oraz PALB2. Zestaw pozwalający na
przygotowanie 16 prób DNA w celu ich dalszej
analizy w technologii sekwencjonowania przez
syntezę (SBS).
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego
liofilizatu umieszczonego w docelowych
probówkach PCR.

nazwa/
Nr
katalogowy
oferowaneg
o produktu/
producent

Wielkość
op.
lub j. m

Ilość
op.

zestaw

18

zestaw

1

7

Cena
jedn.
netto
PLN

Wartość
netto
PLN

VAT
%

Wartość
VAT
PLN

Wartość
brutto
PLN

3

4

5

Zestaw odczynników do przygotowania
preparatów wolnego pozakomórkowego DNA
(cfDNA/ctDNA) w celu identyfikacji mutacji w co
najmniej 25 genach, przyczyniających się do
rozwoju procesów nowotworzenia oraz
lekooporności.
Zestaw pozwalający na jednoczesne
przygotowanie 8 prób DNA w celu ich dalszej
analizy w technologii sekwencjonowania przez
syntezę (SBS). Minimalna Ilość biologicznego
materiału wymagana do przeprowadzenia
analizy pojedynczej próby nie większa niż 10 ng
DNA.
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego
liofilizatu umieszczonego w docelowych
probówkach PCR.
Zestaw odczynników do przygotowywania prób
RNA w celu jednoczesnej identyfikacji fuzji
genowych oraz oceny ekspresji co najmniej 30
genów powiązanych z patogenezą nowotworów
płuc i tarczycy. Zestaw pozwalający na
jednoczesne przygotowanie 8 prób DNA w celu
ich dalszej analizy w technologii
sekwencjonowania przez (SBS).
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego
liofilizatu umieszczonego w docelowych
probówkach PCR.
Zestaw odczynników do przygotowania prób
DNA w celu analizy sekwencji i identyfikacji
mutacji w co najmniej 30 genach powiązanych z
patogenezą nowotworów płuc i tarczycy. Zestaw
pozwalający na jednoczesne przygotowanie 8
prób DNA w celu ich dalszej analizy w
technologii sekwencjonowania przez syntezę
(SBS). Wyniki z sekwencjonowania NGS
kompatybilne z oprogramowaniem Archer
Analysis 5.
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego
liofilizatu umieszczonego w docelowych
probówkach PCR.

zestaw

5

zestaw

18

zestaw

18

8

6

7

8

9

Zestaw odczynników do przygotowywania prób
RNA w celu jednoczesnej identyfikacji fuzji
genowych oraz oceny ekspresji dla co najmniej
25 genów powiązanych z rozwojem mięsaków
człowieka. Zestaw ten pozwala na jednoczesne
przygotowanie 8 prób DNA w celu ich dalszej
analizy w technologii sekwencjonowania przez
syntezę (SBS).
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane są w formie
porcjowanego liofilizatu umieszczonego w
docelowych probówkach PCR.
Zestaw odczynników do przygotowywania prób
RNA w celu jednoczesnej identyfikacji fuzji
genowych oraz oceny ekspresji dla co najmniej
125 genów człowieka uznawanych za
powiązane z rozwojem chłoniaków. Zestaw ten
pozwala na jednoczesne przygotowanie 8 prób
DNA w celu ich dalszej analizy w technologii
sekwencjonowania przez syntezę (SBS).
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne
z oprogramowaniem Archer Analysis 5.
Odczynniki dostarczane są w formie
porcjowanego liofilizatu umieszczonego w
docelowych probówkach PCR.
Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego w każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A1 do A8.
Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego w każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A9 do A16.

zestaw

5

zestaw

5

zestaw

16

zestaw

16

9

10

11

12

13

14

15

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A17 do A24.
Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A25 do A32.
Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A33 do A40.
Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla
sekwenatorów Illumina przeznaczone do
dwustronnego wyznakowania materiału
genetycznego każdej z prób; sekwencje
wymagane do przygotowania bibliotek w
technologii Anchored Multiplex PCR. Pula
kombinacji znaczników od A41 do A48.
Zestaw odczynników do oceny jakości i stopnia
degradacji DNA izolowanego z materiału
utrwalanego FFPE przed przygotowaniem
bibliotek NGS słuzących do identyfikacji mutacji
somatycznych lub/i germinalnych. Zestaw
pozwala na ocenę do 24 prób.
Zestaw odczynników do oceny jakości i
interalności RNA izolowanego z tkanek
utrwalonych (FFPE) przed przygotowaniem
bibliotek NGS służących do identyfikacji fuzji
genów i mutacji. Zestaw pozwala na ocenę do
16 prób.

zestaw

16

zestaw

16

zestaw

16

zestaw

16

zestaw

2

zestaw

2

10

16

17

18

Zestaw do przygotowania 24 bibliotek NGS dla
całych regionów kodujących w genach BRCA1 i
BRCA2 wraz z 30 dniową licencją na
oprogramowanie analityczne. Zestaw
umożliwiający identyfikację mutacji
germinalnych (próbki krwi) i somatycznych
(próbki tkanki nowotworowej) w kodujących
regionach genów BRCA 1 i BRCA2,
pozwalający na amplifikację co najmniej 180
amplikonów o długości pozwalającej na pokrycie
pełnych kodujących sekwencji egzonów tych
genów. W skład zestawu wchodzą 4 mixy PCR
oraz poilmeraza Taq.
Zestaw kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq
Illumina (lub z „ …sekwenatorami prowadzącymi
analizę w trybie sekwencjonwania przez
syntezę, SBS”).
Zestaw krótkich sekwencji identyfikacyjnych i
adapterów dla amplikonów uzyskiwanych w
protokole MASTR. Sekwencje pozwalające
unikalne wyznakowanie nie mniej niż 48 prób
oraz na odczyt w trybie sparowanych końców, w
technologii SBS Illumina (lub: …”w
sekwenatorze MiniSeq”)
Zestaw krótkich sekwencji identyfikacyjnych i
adapterów dla amplikonów uzyskiwanych w
protokole MASTR. Sekwencje pozwalające
unikalne wyznakowanie do 96 prób oraz na
odczyt w trybie sparowanych końców, w
technologii SBS Illumina. (lub: …”w
sekwenatorze MiniSeq”)

zestaw

8

zestaw

2

zestaw

2

RAZEM PLN:

Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: ....................................................................................................................
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ......................................................................................................................

.......................dnia ..............................

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ Pn-3/18/M
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy

UMOWA nr ................
zawarta w dniu ........................ r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres :
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366,
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
………………………………………………………………………..
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale
zakładowym ………….. *
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……………..”,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .....................,
Regon ......................*,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego dostawę odczynników I
materiałów eksploatacyjnych do aparatu WAVE firmy Transgenomic wraz z jego przegl ądem i
konserwacją oraz odczynników do diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji
nr Pn-3/18/IM pakiet nr ...., na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
§ 1 Przedmiot umowy
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje (odczynniki/ kalibratory/ kontrole/ inne materiały
eksploatacyjne*/itp.), zwane dalej towarem, które będą wykorzystywane do …………………. (nazwa
urządzenia) w Pracowni/Klinice*/itp ………….…… w Warszawie przy ul……… , których rodzaj, ilość,
cenę brutto oraz ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy.
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony
został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ).
2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż..........miesięcy od daty dostawy.
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych.
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do magazynu
Zamawiającego przy ul........ lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe brutto
towaru.
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§ 3 Odbiór towaru
1. Odbiór towaru dokonywany będzie w magazynie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym
przez Zamawiającego; Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a
Zamawiającego pracownik odbierający towar.
2. Dowodem dostawy towaru jest dokument, podpisany przez osob ę odbierającą towar w imieniu
Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru oraz data odbioru.
1.

2.

§ 4 Zmiany ilości zamawianego towaru
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy
mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w Załączniku do
niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20% (dla
pak. 1 i 1a)/30% (dla pak. 2, 3) ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości określonych w
załączniku do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego towaru w
ramach jednego pakietu, określonego w Załączniku nr... do niniejszej umowy do wysokości
wynagrodzenia brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto okre ślonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu
obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do niniejszej
umowy,
3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5 Cena towaru
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen
jednostkowych określonych w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru.
Łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................
zł brutto (słownie złotych: .................................................)
2. Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia wliczone są w cenę towaru.
3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.
4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1.

2.

§ 6 Terminy dostaw
(pak. 1 i 1a) Dostawy wykonywane będą sukcesywnie, w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy bądź w przypadku niezamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie
do czasu pełnego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy z
zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 1.
(pak. 2 i 3) Dostawy wykonywane będą sukcesywnie, w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia
umowy bądź w przypadku niezamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie
do czasu pełnego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy z
zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 1.
Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający
określi w zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem na numer…………………., co
najmniej na 7 dni robocze przed terminem dostawy. Je żeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym
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3.
4.

od pracy lub poza godzinami pracy tj. w dniu roboczym po godz. 15:00, dostawa nast ąpi w
pierwszym dniu roboczym przypadającym po wyznaczonym terminie. Do składania zamówień
Zamawiający upoważnia pracownika Sekcji Zaopatrzenia/Działu Gospodarki Aparaturowej.
W przypadku gdy w okresie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie zamówi towaru w
łącznej wartości określonej w § 5 ust. 1, umowa wygasa w odniesieniu do tej części towaru,
która nie została zamówiona przez Zamawiającego.
W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający
może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę
Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca.
Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.

§ 7 Wady dostawy, reklamacje
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni
liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca
wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie, a w przypadku
stwierdzenia braków ilościowych, Wykonawca uzupełni brakującą ilość towaru w terminie 3
dni, liczonych od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nieposiadającego
określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
- dostarczenia towaru z opóźnieniem.
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych do
przedmiotu umowy, zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie
zobowiązania wynikające za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie odpowiedzialność z tego
tytułu.
§ 8 Kary umowne
1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o
którym mowa w § 6 ust.2 Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonego towaru.
2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub nieuzupe łnienia
brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 7 ust. 2 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu
karę
umowną
w
wysokości
1%
wartości
brutto
niewymienionego/niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania
lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty
tytułem kary umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy.
5. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w
przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem umowy
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 9 Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie,
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2) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, z
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności dwukrotnego
niedostarczenia towaru lub trzykrotnego dostarczenia towaru z opóźnieniem,
3) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej
liczby pacjentów lub braku zgody NFZ na finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie
można było przewidzieć przed zawarciem umowy, w terminie 14 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia
§ 10 Zmiany treści umowy
1. Strony dopuszczają zmiany umowy:
- w zakresie numeru katalogowego produktu,
- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru,
- w zakresie liczby opakowań towaru,
- w zakresie zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu
określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania
produkcji, wycofania wyrobu medycznego z obrotu lub wstrzymania dystrybucji,
z zastrzeżeniem, że odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla
Zamawiającego.
3. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany,
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w
ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian
stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia
oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powo łaniem się na stosowne przepisy,
z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w
niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do
umowy.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalno ści w stosunku do ceny
określonej w umowie.
6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 5 dokonywana jest na podstawie aneksu
do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku.
7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej
części.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzgl ędnienia tego prawa
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.
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1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 11 Klauzula poufności
Strony zobowiązują się do:
1) zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadaj ących
wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje
informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostaj ą udostępnione
jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt 1);
3) ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt 1) jedynie tym pracownikom, którym będą
one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy;
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej
Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną.
§ 12 Obowiązek informacyjny
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie .
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów.
Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
została na to wyrażona zgoda Wykonawcy.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania
Umowy.
Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowi ązującego prawa.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (od 25 maja 2018 r Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowi ązującego prawa.
Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

§ 13 Cesja
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę
trzecią, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
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1.
2.
3.
4.
5.

§ 14 Postanowienia końcowe
Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduj ą przepisy prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. ..............
2..........

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Postępowanie nr PN-3/18/IM

pieczęć Wykonawcy

WZÓR

WYKAZ DOSTAW

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up ływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,(zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego – określonymi w SIWZ)
Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………...
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1bpkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat – lub realizuje
następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:
Nazwa i adres
Zamawiającego
(Odbiorcy)

Przedmiot
dostawy

Wartość dostawy
Brutto w okresie
ostatnich 3-ch lat
przed upływem terminu
składania ofert

Terminy
realizacji
dostawy

Referencje
strona …….
oferty

dot.
zadania
nr …

..................................., dnia .........................2018 r.
...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Postępowanie nr PN-3/18/IM

pieczęć Wykonawcy

WZÓR
OŚWIADCZENIE
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której
mowa w art. 86 ust. 3 upzp (protokół z otwarcia ofert)
Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:...................
, oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

⇒

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym
postępowaniu, *

⇒

należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, i
składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*
................................................................................................................................................................

lub

..................................., dnia .........................2018r.
...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*- niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PN-3/18/IM
POLA ZANACZONE KOLOREM NIEBIESKIM WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY
POLA ZAZNACZONE KOLOREM BRĄZOWYM WYPEŁNIA WYKONAWCA
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer 2017/S ............ data ...............2017 r strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: .............. z dnia ..................2017r.
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

Centrum Onkologii - Instytut im.
Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Jakiego
zamówienia
dokument?

dotyczy

niniejszy

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)5:

1

2

3

4

Marii

Odpowiedź:

Dostawa odczynników i materiałów
eksploatacyjnych do aparatu WAVE firmy
Transgenomic wraz z jego przeglądem i
konserwacją oraz odczynników do diagnostyki
techniką sekwencjonowania następnej
generacji
PN-3/18/IM

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

5
6
7

8
9

[] Tak [] Nie

[…]

[….]

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite
europejskie dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):

a): [……]

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców

b): [……]

10
11

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile
istnieją:

Odpowiedź:

Imię i nazwisko:

[……],
[……]

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane
Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.

12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadużycie finansowe15;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną16

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu 17

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych,
zarządzających
lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w

[] Tak [] Nie

13

14

15

16

17

18

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
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przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]19

Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność
podatków
lub
ubezpieczenie społeczne:

składek

na

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
–

19
20
21
22
23

Czy ta decyzja jest ostateczna i

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

–

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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–
–

wiążąca?

–

[……]

–

[……]

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
lub
też
zawierając
wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli
odnośna
dokumentacja
dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
ewentualnej
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy26?

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych 27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
24
25
26

27

[] Tak [] Nie

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
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f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–
Proszę podać szczegółowe informacje:
–
Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej28.

–

[……]
[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego 29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało

[] Tak [] Nie

28

29
30

[…]

[…]

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–
f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[…]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;

[] Tak [] Nie

oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?
D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy
wykluczenia
wyłącznie krajowym

o

charakterze

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

31

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

9

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

32

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych 35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż:
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

33
34
35
36
37

[] Tak [] Nie

[……]

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy podaną kwotą
(liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca
pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego
do innego postępowania prowadzonego przez
Zamawiającego.
nr pakietu

adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

PLN

1
1a
2
3

80 000,00
120 000,00
250 000,00
300 000,00

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień publicznych
na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego rodzaju
lub wyświadczył następujące główne usługi
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych40:
Wykonawca wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj.
dostawę odczynników o wartości brutto
minimum podanej w tabeli poniżej, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

38

39

40

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został
stosownym
ogłoszeniu
lub
zamówienia): […]
Opis

Kwoty

Daty

wskazany w
dokumentach

Odbiorcy

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
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Zamawiający wymaga wykazania wykonania
lub wykonywania co najmniej 1 głównej
dostawy o wartości nie mniejszej niż:
nr pakietu

PLN

1
2
3

80 000,00
250 000,00
300 000,00

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników
technicznych
lub
służb
technicznych41,
w
szczególności
tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

3)
Korzysta
z
następujących
urządzeń
technicznych
oraz
środków
w
celu
zapewnienia
jakości,
a
jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:

[……]

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

41

42

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych
kompetencjach, potwierdzające zgodność
produktów poprzez wyraźne odniesienie do
specyfikacji technicznych lub norm, które zostały
określone w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia?
Tj.:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie

a) Świadectwa dopuszczającego przedmiot
zamówienia do obrotu i używania na terenie
Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami
ustawy o wyrobach medycznych.
W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot
zamówienia nie został sklasyfikowany jako
wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami
europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych
nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie
podlega żadnemu wpisowi, zamawiający
wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

43

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości
zarządzania środowiskowego

i

normy

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów

[….]

[] Tak [] Nie45
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dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
każdego z nich:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

………………………………………………………………………………………………….
Data, miejscowość, podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

45
44
46
47

48

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-3/18/IM
Oświadczenie Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
Potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu WAVE firmy Transgenomic
wraz z jego przeglądem i konserwacją oraz odczynników do diagnostyki techniką
sekwencjonowania następnej generacji
- pakiet nr ........................
(nazwa postępowania)

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
........................., dnia ........................... r.
...............................................................
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
lub podpis osoby fizycznej

2. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
........................., dnia ........................... r.
...............................................................
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
lub podpis osoby fizycznej

3. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
• wydano wyrok lub decyzję*
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
*niepotrzebne

skreślić

........................., dnia ........................... r.
...............................................................
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
lub podpis osoby fizycznej
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