Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN – 5/18/DW

[pieczątka firmowa]
WYKAZ USŁUG
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
świadczenie usługi serwisowej aparatu/urządzeń wg Pakietu nr:....
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert:
Termin realizacji usług
L.p.

Przedmiot usług

Wartość brutto usług
(PLN)

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Podmiot, na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Do wykazu należy dołączyć dowód potwierdzający, że wymienione usługi zostały wykonane lub są
wykonywana należycie

Dowodami są:
1) referencje bądź inny dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us ługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Wykonawca wystawia dokument o którym mowa w pkt. 2, nale ży wskazać uzasadnione
przyczyny o obiektywnym charakterze, że wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym
mowa w pkt. 1

W przypadku gdy Zmawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których mowa w pkt. 1 i 2
powyżej.

data...................................

………………………………………………………..……………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj ącego informacji o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (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:
świadczenie usługi serwisowej aparatury i urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy,
myjnie-dezynfektor, wózki załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory, myjki
ultradźwiękowe
oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodz ą 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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z
Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *
lub
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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.*
........................................................................................................................................................

..................................., dnia .........................2018 r.
...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ, PN-5/18/DW
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia - świadczenie usługi serwiswej aparatury i urządzeń wymienionych w
załacznikach 3.1-3.10 do SIWZ.
2. Czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Gwarancja i serwis
L.p.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie aparatury i urządzeń w stanie pełnej sprawności techniczno1.1
ruchowej.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

Przeglądy w trakcie obowiązywania umowy zgodnie z dokumentacją
producenta dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Użytkownikiem.
Podać liczbę przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku trwania
umowy. Wykonawca wpisuje liczbę przeglądów dla każdego urządzenia w
formularzu cenowym, zał. nr 3.1-3.10 do SIWZ.
Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem
wszystkich czynności dla każdego tego samego rodzaju urządzeń.
Wykonawca sprządzi dokumenty i dostarczy Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od daty zawaria umowy.
W przypadku części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji
przez Producenta, podać listę części dla każdego tego samego rodzaju
urządzeń. Wykonawca sprządzi dokumenty i dostarczy Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zawaria umowy.

WYMAGANY
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Czynności okresowe zgodnie z zaleceniami producenta aparatury zawartymi w instrukcji serwisowej

2.1.0 Przeglądy konserwacyjne
2.1.1 wymiany filtrów sterylnych

Tak
Tak

2.1.2 czyszczenie, regulacja lub wymiana uszczelek w drzwiach autoklawów

Tak

2.2

Kontrola wytwornic pary, pomp wodnych oraz pomp próżniowych

Tak

2.3

Przeprowadzanie pomiarów i regulacji parametrów urządzeń oraz kalibracja

Tak

2.4
2.5
2.6

OFEROWANY

Przeprowadzenia pomiarów bezpieczeństawa elektrycznego aparatury raz do
roku. Dla aparatury podłączonej do instalacji budynkowej wody użytkowej raz
na 6 miesięcy
Sporządzanie zestawień części niezbędnych do bieżących napraw
Inne czynności związane bezpośrednio z bezawaryjnym i bezpiecznym
działaniem sprzętu oraz bieżącą konserwacją nie ujęte powyżej.
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Tak
Tak
Tak

2.7

W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie zostaną wykonane zalecane
przez producenta i uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą naliczane
kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodności ujawni kontrola i
zostaną cofnięte środki należne za wykonaną prace, Wykonawca pokryje
wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Tak

2.8

Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający aparat
do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin
kolejnego przeglądu

Tak

Czynności codzienne Wykonywane przez Wykonawcę

3.0

Sprawdzanie i ocena stanu technicznego urządzeń:
wytwornic pary
3.1.1 • zaworów bezpieczeństwa
3.1

•

Tak
Tak

3.1.2 układów regulacji temperatury i ciśnienia w różnych programach sterylizacji

Tak

3.2
3.3
3.4

Sprawdzanie mediów dochodzących do urządzeń
Sprawdzanie urządzeń kontrolno-regulacyjno-pomiarowych
Bieżąca ocena stanu technicznego i pracy urządzeń towarzyszących

Tak
Tak
Tak

3.5

Naprawy bieżące • usuwanie błędów wynikłych na skutek zaniku mediów
(zanik napięcia zasilającego, wody, sprężonego powietrza itp.)

Tak

3.5.1 usuwanie awarii
3.6
wymiana części i elementów zużytych w trakcie eksploatacji
Obsługa małej stacji uzdatniania wody - dodawanie soli i sprawdzanie
twardości wody w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu,
3.7
(łącznie 6 szt.; 1 szt. – Zakład Mikrobiologii; 5 szt. - Pracownia Hodowli
Zwierząt Laboratoryjnych)
Zgłaszanie awarii i wadliwej pracy aparatury
4.0

4.1

O każdym wypadku wadliwej pracy aparatu Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio
inżyniera serwisowego telefonicznie

Tak
Tak
Tak

Tak

4.1.1 podać

Imię i nazwisko :
……………………………
……………….

4.1.2 podać

tel………….

4.1.3 podać

email ……

4.1.4 podać

faks: ……....

4.2

Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 12 godziny od chwili zgłoszenia awarii poza
wyjątkami opisanymi w umowie

2

Tak

4.3

W przypadku gdy do naprawy nie są potrzebne części zamienne Wykonawca
przystąpi do usunięcia wadliwej pracy aparatury w terminie do 12 godzin od
czasu otrzymania zgłoszenia i zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie
max. 3 (trzech) dni;

Tak

4.4

Usunięcie awarii w przypadku gdy potrzebne są części zamienne nie może
trwać dłużej niż 5 dni od chwili otrzymania zlecenia na naprawę;

Tak

4.5

Naprawy aparatury poprzedzona właściwą diagnozą uprawnionego podmiotu.
Następnie usunięcie trwałych lub przejściowych nieprawidłowości w
funkcjonowaniu aparatu, w szczególności wymianę uszkodzonych lub
zużytych części tego aparatu. Naprawa dokonana zgodnie z dokumentacją
techniczną aparatu, instrukcją obsługi, instrukcją serwisową oraz stosownie
do zaleceń wytwórcy (producenta) wyrobu.

Tak

4.6
5.0

Po każdej naprawie serwisant bezpośrednio oceni stan aparatury (urządzenia)
i w ten sposób obiektywnie – uwzględniając stopień jego zużycia – wskaże
termin kolejnego przeglądu
Zamawiający wymaga:

Tak

• dysponowania przez Wykonawcę określonym przez producenta sprzętu
5.1.1 medycznego zapleczem technicznym i magazynowym (z dostępem do
wszystkich części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych);

Tak

• posiadania określonych przez producenta sprzętu medycznego instrukcji
serwisowych, procedur do wykonywania czynności, które zgodnie z instrukcja
5.1.2
używania sprzętu medycznego nie mogą być wykonane przez użytkownika
sprzętu;

Tak

• dysponowania osobami posiadającymi określone przez wytwórcę
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (personel serwisowy stale szkolony w
5.1.3
zakresie najnowszych rozwiązań, modyfikacji, zmian oprogramowania,
potwierdzone przez producenta sprzętu medycznego);

Tak

5.1.4

• posiadania specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z ważnymi
certyfikatami legalizacji.

Tak

5.2

Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie
Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w
siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie.

Tak

5.3

W przypadku wadliwego działania aparatu po 3 naprawach tego samego
elementu/podzespołu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego
elementu/podzespołu na fabrycznie nowy.

Tak
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5.4

Potwierdzaniem wykonania czynności serwisowych (napraw, przeglądów,
konserwacji, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania) jest wpis w Paszporcie
Technicznym aparatu. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę
wykonania czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te
czynności, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i
nadaje się do udzielania świadczeń medycznych, aparat niesprawny, aparat
dopuszczony warunkowo do użytkowania).

Tak

5.5

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac
w Raporcie z wykonanej usługi, podpisanym przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego, który dołączy do faktury. W Raporcie należy
umieścić następujące informacje: datę wykonania czynności, imię i nazwisko
osoby wykonującej czynność, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację
(nazwa i nr OPK zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz
wymienionych elementów, części, podzespołów zalecanych przez producenta,
informacje o słanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny,
dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji), datę następnego przeglądu.
W przypadku zmiany, uchylenia lub uchwalenia innych norm odnoszących się
do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi
zgodnie z ich zapisami.

Tak

5.6

Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być
przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów
danego aparatu/urządzenia, dopuszczających go do użytkowania.

Tak

5.7

Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy,
Wykonawca odeśle do ich producenta, w celu utylizacji lub podjęcia innych
działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Tak

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę po naprawie wynosi
odpowiednio: na wymienione elementy, materiały, podzespoły — min. 6
miesięcy.
Instruktaż
6.0
Ze względu na rotację pracowników, Wykonawca zobowiązuje się do
6.1
przeprowadzenia:
- instruktażu personelu Zamawiającego w miejscu pracy w zależności od
6.1.1
potrzeb.
5.8

- instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi, eksploatacji,
6.1.2 konserwacji i podstawowego serwisowania aparatury w ilości co najmniej 3
dni dla 4 osób w każdym roku obowiązywania umowy.
6.2
7.0

Tak

Tak
Tak

Tak

Ze szkoleń Wykonawca sporządzi listy osób przeszkolonych i przedstawi je w
Tak
formie protokołu z przeszkolenia.
Przeprowadzanie inspekcji przez Urząd Dozoru Technicznego
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7.1

Zgłaszanie sprzętu do okresowych kontroli (rewizji) w Urzędzie Dozoru
Technicznego, pomoc podczas kontroli oraz inne sprawy związane z
dopuszczeniem do pracy urządzeń przez UDT.

Tak

7.2

W związku z wyznaczeniem przez Urząd Dozoru. Technicznego badań
ciśnieniowych sterylizatorów zachodzi konieczność przygotowania sprzętu wg.
wskazań Inspektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki „Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr135 poz 1269)

Tak

Zakres czynności inpekcji obejmuje:
7.3
7.3.1 • częściowy demontaż orurowania.
7.3.2 • demontaż osłon i izolacji komór sterylizatorów i wytwornic pary.

Tak
Tak

7.3.3 • przygotowanie instalacji do wykonania próby wodnej i wykonanie prób

Tak

7.3.4 • Montaż izolacji (uzupełnienie) .
7.3.5 • Montaż orurowania .
7.3.6 • Próba sprawności „testy.
Powyższe prace „są wykonywane wg. harmonogramu UDT i wchodzą w
7.3.7
zakres umowy serwisowej.
Wydawanie opini technicznych dla aparatury
8.0

Tak
Tak
Tak

8.1

8.2
8.3
9.0
9.1

9.2

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nieodpłatne wykona ekspertyzę
każdego aparatu firmy objętych umową; również tych aparatów, które już od
dawna nie są używane, (nie figurują w załącznikach do umowy), a do tej pory
nie zostały jeszcze poddane kasacji.
Wykonawca na bieżąco określi stan techniczny aparatów objętych umową i
wyda pisemne orzeczenia.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego diagnozowania aparatury/urządzeń.
Dostawa materiałów i części
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej dostawy części zamiennych,
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr napraw i części zamiennych i
przedstawiać go Zamawiającemu raz na kwartał.

……………………….. dnia …………………...
(miejscowość)

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

………………………………………………..
(podpis pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
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pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.1 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 1
Producent : GETINGE

L. p.

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość
netto
miesięcznie
PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja konserwacja
Stawka
wartość
wartość dla wartość dla
VAT %
brutto
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie
netto PLN brutto PLN
PLN

Ilość
Cena
płynów
eksploata jedn. 1
cyjnych litr
j.m. Litr

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Apteka Szpitalna
Apteka Szpitalna
Apteka Szpitalna
Blok Operacyjny URS
Blok Operacyjny URS
Blok Operacyjny URS
Blok Operacyjny URS
Blok Operacyjny WAW
Blok Operacyjny WAW
Blok Operacyjny WAW
Blok Operacyjny-ZBR
Centralna sterylizatornia
Centralna sterylizatornia
Centralna sterylizatornia
Centralna sterylizatornia
Kli. Onko. Chorób wew.
Kli. GASTRO. ONKO.
Kli. GASTRO. ONKO.
Kli. GASTRO. ONKO.
Kli. Ginekologii Onkologicznej
Kli. Ginekologii Onkologicznej
Kli. Now. Głowy i Szyi
Kli. Now. Głowy i Szyi

Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Autoklaw
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjnia automatyczna Decomat
Myjka dezynfektor
Kompresor powietrza
Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Dezynfektor
suszarka
Transportery
Transportery
Transportery
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor

S-228
S-228
GE446
S-320
S-320
S-228
S-320
brak
S-228
S-228
S-421
S-232-E
brak
brak
brak
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320

73391
73389
930035
300048
300047
73386
300030
01206sh
73392
73600
300245
22867

300027
300036
300046
300029
300038
300031
300050
300032

3218
3219
3139/IVd36
3221
3222
1817/IIIc36-4
1814/IIIc36-2
3225
3157/IIIc37-31
3359/IIIc37-41
3181
2079/IVd3-3
IIIc35-1
IIIc35-2
IIIc35-3
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240

24

Kli. Now. Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Myjka dezynfektor

S-320

300040

3241

216

25
26
27
28
29
30
31
32

Kli. Now. Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Kli. Now. Płu. i Kla. i Pier.
Kli. Now. Płu. i Kla. i Pier.
Kli. Now. Tka. Miękkich i Kości
Kli. Now. Tka. Miękkich i Kości
Kli. Now. Ukł. Chłonnego
Kli. Now. Ukł. Chłonnego
Kli. Now. UKŁ. NERW.

Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor

S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320
S-320

300039
300033
300041
300025
300037
300035
300049
300045

3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249

216
216
216
216
216
216
216
216

216
216
216

216

216
216
216
216
216
216
216
216

Wartość
netto
PLN

Stawka
VAT %

Wartość
brutto
PLN

L. p.

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Kli. Now. Układu Mocz.
Kli. Now. Układu Mocz.
Kli. Onko. WAW - Odd. Chir.
Odd. Anest. i Inten. terapii URS
Odd. Anest. i Inten. terapii WAW
Odd. Anest. i Inten. terapii WAW
Zak. Brachyterapii
Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Med. Redeneracyjnej
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Onko. Molekularnej i Translacyjnej
Zak. Onko. Molekularnej i Translacyjnej
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10

S-320
S-320
s-607
s-607
s-607
FD-1600
S-421
40/70
VAC 224
VAC 224
LAB 140
LAB 140
VAC 224
GE2609
40/70
GE 336c
S 4656
VS90
VAC 224
S-228
S-228
40/70
VAC 224
40/70
VAC 224
VAC 224
VAC 224
40/70
GE 6612
GE 669
GE 6617
GE6612
GE 6617
GE 6617
LAB 140
S-228
S-228
S-228
S-228
GE446
VAC 224

300026
300034
50045337
50045337
50045339
50045509
300246
933325
930310128
930410129
31772
31777
931210192
980099
943320
98080075
701457
8046573
931210196
73388
73385
933328
931210179
923360
931210189
931210191
931210182
933327
920862
920865
920897
920774
920896
920898
31770
73383
73375
73387
73390
930037
931210194

3250
3251
9032/IIIc37-82
3253
T9034/IIIc37-83
T9033/IIIc37-84
3183/IIIc36-9
3162/IVg2-55
3191/IVd3-4
3192/IVd3-5
3178/IIIc37-22
3261
T-3277/IVg2-62
4434/IVd3-41
3352/IVd2-72
4435/IVd3-42
4437/IIIc37-48
6975/IVd2-85
3211/IVd3-20
3201/IIIc37-25
3167
3158
3209/IVd3-18
3350/IVg2-71
3412/IVd3-19
T-3277/IVg2-62
T-3331/IVg2-2
3159/IVd2-52
3331/IVg2-64
3332/IVg2-65
3334/IVg2-67
3335/IVg2-68
3330/IVg2-63
3333/IVg2-66
3156
3338/IIIc37-33
3339/IIIc37-34
3348/IIIc37-37
3288
3216/IVd3-24
3290

74

Zak. Genetyki piętro 9 i 10

Myjka dezynfektor
Myjka dezynfektor
Myjnia dezynfektor
Myjnia dezynfektor
Myjnia dezynfektor
Myjnia dezynfektor
Myjka dezynfektor
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Myjnia laboratoryjna
Myjnia laboratoryjna
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Myjnia automatyczna Decomat
Sterylizator + wyciągarka
Autoklaw
Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Autoklaw
Myjnia
Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Myjnia automatyczna Decomat
Autoklaw
Autoklaw
Wózki wsadowe i podawcze do
autoklawów szt. 10

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość
netto
miesięcznie
PLN

3291
Wartoś razem PLN:

Uwagi:

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja konserwacja
Stawka
wartość
wartość dla wartość dla
VAT %
brutto
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie
netto PLN brutto PLN
PLN

Ilość
Cena
płynów
eksploata jedn. 1
cyjnych litr
j.m. Litr
216
216
216
216
216
216
216

Wartość
netto
PLN

Stawka
VAT %

Wartość
brutto
PLN

L. p.

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość
netto
miesięcznie
PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja konserwacja
Stawka
wartość
wartość dla wartość dla
VAT %
brutto
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie
netto PLN brutto PLN
PLN

URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)
Łączna wartość netto dla przedlądów i napraw za okres 36 m-cy oraz płynów eksploatacyjnych: …………..
Łączna wartość brutto dla przedlądów i napraw za okres 36 m-cy oraz płynów eksploatacyjnych: ………………

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

……………………………………… zł.
……………………………………….. Zł

……………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Ilość
Cena
płynów
eksploata jedn. 1
cyjnych litr
j.m. Litr

Wartość
netto
PLN

Stawka
VAT %

Wartość
brutto
PLN

L. p.

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość
netto
miesięcznie
PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja konserwacja
Stawka
wartość
wartość dla wartość dla
VAT %
brutto
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie
netto PLN brutto PLN
PLN

Ilość
Cena
płynów
eksploata jedn. 1
cyjnych litr
j.m. Litr

Wartość
netto
PLN

Stawka
VAT %

Wartość
brutto
PLN

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.2 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 2

L. p.

Lokalizacja

1 Zak. Genetyki piętro 10

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

Producent

Numer
pakietu

cieplarka

SUP 4M

0081/19896

9-TN/IVd3-177

Wamed

pakiet 2

Ilość
przegladów/
Rok

Serwis i
konserwacja
Stawka VAT
wartość netto
%
miesięcznie
PLN

Serwis i
konserwacja
wartość
brutto
miesięcznie
PLN

Serwis i
konserwacja
wartość dla
36 m-cy
netto PLN

Serwis i
konserwacja
wartość dla
36 m-cy
brutto PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

……………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.3 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 3

L. p.

1
2
3
4

Lokalizacja

Nazwa

KLI. ONKO. CHIR. WAW
Odd. Anest. i Inten. terapii URS
Odd. Anest. i Inten. terapii URS
Odd. Anest. i Inten. terapii WAW

MACERATOR
MACERATOR
MACERATOR
MACERATOR

Model

750
750
750
750

Nr seryjny Nr inwentarzowy

2368
2375

3295
8-005843
3297
9013

Producent

Numer
pakietu

VERNE CARE
VERNE CARE
VERNE CARE
VERNE CARE

pakiet 3
pakiet 3
pakiet 3
pakiet 3

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie
PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja
konserwacja
wartość dla
Stawka VAT % wartość brutto
wartość dla 36
36 m-cy
miesięcznie
m-cy netto PLN
brutto PLN
PLN

Wartość Razem

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.4 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 4

L. p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

Producent

Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Patologii i Diag. Lab. URS
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 9 i 10

cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka
cieplarka

FD115
FD115
FD115
FED 115
FED 115
FED 115
FED 115
FED 115
FD115
FED115
FED115

930114
930115
930126
930017
930022
930123
930130
930121
930120
930127
930125

8-003194
8-003195
3206
3203
4133
4436
3305
3288
8-004134
3207
3208

Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
binder
binder

Ilość
Numer
przegladów/
pakietu
rok
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
pakiet 4
Wartość Razem PLN

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie
PLN

Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja
Stawka VAT
wartość dla
wartość brutto
%
36 m-cy
miesięcznie PLN
netto PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Serwis i
konserwacja
wartość dla
36 m-cy
brutto PLN

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.5 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 5

L. p.

Lokalizacja

1 Zak. Genetyki piętro 10 i 11

Nazwa

SUSZARKA

Model

SLE 700

Nr seryjny

6794003

Nr inwentarzowy

3218

Producent

Ilość
Numer
przegladów/
pakietu
rok

Memmert

pakiet 5

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja
Stawka VAT
konserwacja
wartość dla 36
wartość dla 36
%
wartość brutto
m-cy netto
m-cy brutto PLN
miesięcznie PLN
PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.6 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 6

L. p.

Lokalizacja

1 Zak. Genetyki piętro 9 i 10
2 Zak. Genetyki piętro 9 i 10

Nazwa

myjnia klatek
myjnia klatek

Model

90233
90233

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

86142733 5321
86142732 5320

Producent

Hobart
Hobart

Ilość
Numer
przegladów/
pakietu
rok
pakiet 6
pakiet 6
Wartość Razem PLN

Serwis i
konserwacja
Stawka VAT
wartość netto
%
miesięcznie PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja
konserwacja
wartość dla 36
wartość brutto wartość dla 36 mm-cy brutto
cy netto PLN
miesięcznie PLN
PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.7 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 7

L. p.

1
2
3
4
5
6

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Zak. Imunnologii URS
Zak. Imunnologii URS
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Mikrobiologii Kli.
Zak. Genetyki piętro 9 i 10

myjka ultradźwiękowa
myjka ultradźwiękowa
myjka ultradźwiękowa
myjka ultradźwiękowa
myjka ultradźwiękowa
myjka ultradźwiękowa

8200
8200
8200
8210
8510E - DTH EPC020600812F
8200
HF00268B
8200
C-121/86
8210 E
DTH

Nr inwentarzowy Producent

3169
3155
6334

T3357/IIIc37-39
T4351/IIIc37-45
3329

Branson
Branson
Branson
Branson
Branson
Branson

Ilość
Numer
przegladów/
pakietu
rok

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie
PLN

Stawka VAT %

Serwis i
konserwacja
wartość brutto
miesięcznie PLN

pakiet 7
pakiet 7
pakiet 7
pakiet 7
pakiet 7
pakiet 7
Wartość Razem PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Serwis i
Serwis i
konserwacja konserwacja
wartość dla wartość dla
36 m-cy
36 m-cy
brutto PLN
netto PLN

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.8 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 8

L. p.

Lokalizacja

1 Zak. Patologii i Diag. Lab. URS

Nazwa

Model

Nr seryjny

cieplarka KSU 66150 001

Nr inwentarzowy

Producent

Numer
pakietu

8-003293

Telmed

pakiet 8

Ilość
przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie PLN

Stawka VAT %

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja
konserwacja
wartość dla
wartość brutto wartość dla 36 m36 m-cy
miesięcznie PLN
cy netto PLN
brutto PLN

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.9 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - Pakiet nr 9

L. p.

1
2
3
4
5
6

Lokalizacja

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

Producent

Numer
pakietu

Zak. Med. Redeneracyjnej
Zak. Onko. Molekularnej i Translacyjnej
Zak. Onko. Molekularnej i Translacyjnej
Zak. Genetyki piętro 9 i 10
Zak. Genetyki piętro 6
Zak. Genetyki piętro 4

MASZYNA DO LODU Foster
MASZYNA DO LODU Foster
MASZYNA DO LODU Foster
MASZYNA DO LODU Foster
MASZYNA DO LODU Foster
MASZYNA DO LODU Foster

F200AB
F200AB
F200AB
F200AB
F200AB
F200AB

B50377
B20248
B50371
C00412
C00409
B50855

3368
3189

Hoshizaki
Hoshizaki
Hoshizaki
Hoshizaki
Hoshizaki
Hoshizaki

pakiet 9
pakiet 9
pakiet 9
pakiet 9
pakiet 9
pakiet 9

3188
T3205/IXg3-100
4268/IXg3-115
4409

Ilość przegladów/
rok

Serwis i
konserwacja
wartość netto
miesięcznie PLN

Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja konserwacja konserwacja
Stawka VAT % wartość brutto wartość dla wartość dla
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie
brutto PLN
netto PLN
PLN

Wartość Razem PLN
Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3.10 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW
Wykaz aparatury objętej usługą, formularz cenowy - PAKIET NR 10

L. p.

Lokalizacja

1 Kli. Now. UKŁ. NERW.
2 Zak. RADIOterapii WAW

Nazwa

Model

Nr seryjny

Nr inwentarzowy

MACERATOR MAC-1.2 330/12/2006 6272/IIIc36-11
MACERATOR MAC 1.2 25/12/2005 3293

Producent

Numer
pakietu

Pyramed
Pyramed

pakiet 10
pakiet 10

Serwis i
Serwis i
Serwis i
Serwis i
konserwacja
konserwacja konserwacja
Ilość przegladów/
konserwacja
wartość netto Stawka VAT %
wartość dla wartość dla
rok
wartość brutto
miesięcznie
36 m-cy
36 m-cy
miesięcznie PLN
PLN
netto PLN
brutto PLN

Wartość razem PLN:

Uwagi:
URS - URSYNÓW, WAW - WAWELSKA
Wykonawca wypełnia kolumnę "Ilość przegladów/ rok" oraz kolumny - "Wartość (…)

……………………...…………. dnia …………………………
(miescowość)

………………………………………………………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW

.......................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie
zamówienia publicznego na Świadczenie usługi serwisowej aparatury i urządzeń: myjnie
automatyczne, autoklawy, myjnie-dezynfektor, wózki załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne,
maceratory, myjki ultradźwiękowe, nr sprawy PN-5/18/DW, składamy niniejszą ofertę w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i postanowieniami projektu umowy:
Pełna nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane wszystkich Wykonawców oraz wskazać
pełnomocnika „lidera” upoważnionego do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów)
Adres i inne dane Wykonawcy:
ul. .................................................................................................. nr ................................................
kod pocztowy ...................................... miejscowo ść .........................................................................
województwo ……...............................................................................................................................
tel. ............................................ fax (do przekazywania korespondencji) ...........................................
e-mail (do przekazywania korespondencji) .........................................................................................
Regon................................................................. NIP..........................................................................
Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS………………………./CEDIG
Sąd Rejonowy dla ……………………………………………………………………………………………..
(w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego
do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów)
Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS………………………./CEDIG
Sąd Rejonowy dla …………………………………………………………………………..…………………..
• Mały/średni przedsiębiorca : TAK/NIE* (odpowiednie skreślić)
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Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za łączną kwotę :
Pakiet nr 1
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.1
Pakiet nr 2
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.2
Pakiet nr 3
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.3
Pakiet nr 4
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.4
Pakiet nr 5
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
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BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.5
Pakiet nr 6
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.16
Pakiet nr 7
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.7
Pakiet nr 8
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.8
Pakiet nr 9
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.9
Pakiet nr 10
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
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BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN
stanowiąca łączną wycenę usługi wg stawek podanych w wykazie aparatury objętej serwisem wypełniony załącznik nr 3.10
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. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
miejsca wykonywania usługi:
CENTRUM ONKOLOGII–INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, ul. Wawelska 15 , 02-034 Warszawa.
5. Inżynier serwisowy*/inżynierzy serwisowi* zatrudniony/zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę (przez cały okres obowiązywania umowy) wykonujący czynności w zakresie realizacji
zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):
1)

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

2)

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

6. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w zakresie przedstawionym w rozdz. VIII, pkt.
2.1, ppkt. b) i c) SIWZ. Oświadczenie i dokumenty zostaną przedstawione na żądanie
Zamawiającego.
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane usługi objęte zamówieniem przez okres ……………... mcy * (co najmniej 2. miesiące) po dokonanym odbiorze usługi.
8. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty każdorazowego otrzymania
faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem wykonania usługi.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od daty
wyznaczonej jako termin składania ofert.
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN
(słownie……………………………………………......... PLN) w postaci .....................................w tym:
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Pakiet nr:
1

Wartość wadium:

2
3
4
5
6
7
8
9
10

10. 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 .........................................
11. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom
(jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom):
3)

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

4)

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

12. Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały / nie zostały* złożone żadne dokumenty czy
informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone w następującym
zakresie:
Lp.

Nazwa dokumentu objętego tajemnicą
przedsiębiorstwa

Uzasadnienie faktyczne i prawne
utajnienia dokumentów
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13. Oświadczamy, że nie wprowadziliśmy żadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy miejsca
tylko do tego oznaczone.
14. Oświadczamy, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych
oświadczeń.
15. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………..
tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….…………………………….
16. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
17. Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia:
1/............................................................................................
2/.............................................................................................
../ .............................................................................................

......................................., dnia ................................
(miejscowość i data)

......................................
(pieczęć i podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PN-5/18/DW
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, data

.2017r., strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: z dnia
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
5

Marii

Odpowiedź:

Świadczenie usługi serwisowej aparatury i
urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy,
myjnie-dezynfektor, wózki załadowcze do
kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory,
myjki ultradźwiękowe
PN-5/18/DW

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.
Zob. pkt II.1.1 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
6
7

8
9

[] Tak [] Nie

[…]

[….]

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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należą dani pracownicy.
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.):

10
11

a): [……]

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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b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

b): [……]

Części

Odpowiedź:

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

[ ]

c): [……]

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.

4

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.
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.

12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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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
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?

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
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

13

14

15

16

17

18

19
20

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).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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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:
–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

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

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

c2) [ …]

c2) [ …]

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?

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

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

21
22
23

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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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
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.

[] Tak [] Nie

–

[……]

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

24
25
26

27
28

[……]

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

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.
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.
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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
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

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

29
30

[…]

[…]

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

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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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.
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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:

[……] […] waluta

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

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż: 150 000,00 zł

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

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia ww. dokumentów.
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
[……]
33
34
35
36
37

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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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:

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

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

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:

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

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
38

39

40

41

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.
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.
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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:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
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
42

43

[] Tak [] Nie

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.
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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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:

[] Tak [] Nie

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

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?

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
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[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

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

Odpowiedź:

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:

[] 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:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

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

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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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
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie45

(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

44
45
46
47

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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.
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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

48

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr sprawy PN 5//18/DW
Oświadczenie Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
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
świadczenie usługi serwisowej aparatury i urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy,
myjnie-dezynfektor, wózki załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory, myjki
ultradźwiękowe
(nazwa postępowania)

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

…………………………..

…………………………………………..

Miejscowość i data

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

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-5/18/DW

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

U M O W A Nr …………… /2018
zawarta w dniu ............................ 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, 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/wpisanym do:
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS .........., NIP …...., Regon ……… wysokość kapitału zakładowego
…………………… PLN /- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP …................, Regon ............., zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
1. .........................................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………….

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi
serwisowej aparatury i urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy, myjnie-dezynfektor,
wózki załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory, myjki ultradźwiękowe,
numer PN –5/18/DW na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej
aparatury i urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy, myjnie-dezynfektor, wózki
załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory, myjki ultradźwiękowe,
zwanego dalej „sprzętem” (Pakiet nr …..), których rodzaj, ilość oraz wartości
jednostkowego i łącznego wynagrodzenia za wykonanie usługi określa załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
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2. Dokładne terminy wykonania okresowych przeglądów i konserwacji uzgodnione zostaną
przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu u Zamawiającego, a Harmonogram przeglądów
Wykonawca dostarczy do Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub
nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji z przyczyn
technicznych, może zmniejszyć zakres przedmiotowy umowy i wysokość łącznego
wynagrodzenia określonego w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się
roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Zmiana powyższa wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należy:
1) utrzymanie sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej;
2) przeprowadzenie przeglądów kalibracji, walidacji, regulacji i konserwacji sprzętu
zgodnie z zaleceniami producenta i normami PN oraz wytycznymi Głównego
Urzędu Miar;
3) dokonywanie napraw sprzętu przy użyciu narzędzi Wykonawcy, w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie;
4) przestrzeganie terminowej realizacji przeglądów i konserwacji zgodnie
z Harmonogramem przeglądów;
5) bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym sprzętu oraz
warunkach prawidłowej obsługi,
6) potwierdzenie wykonanych czynności u użytkownika sprzętu (protokół
wykonanych czynności serwisowych potwierdzony przez Kierownika komórki
organizacyjnej, w której eksploatowane jest dane urządzenie) oraz wystawienie
świadectwa sprawności dopuszczającego sprzęt do eksploatacji, wraz z wpisem
do paszportu technicznego aparatu;
7) montaż, demontaż oraz wydanie orzeczenia technicznego sprzętu.
2. Zakres czynności przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, określa załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
3. Czas przeglądów i konserwacji wynikających z harmonogramu nie będzie wliczany
do czasu przestoju aparatury.
4. Celem wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska dostęp do sprzętu w
godzinach normalnej pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od 06:30 do 21:30.
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§3
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) jakość wykonywanej usługi oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, a także
szkody wyrządzone przez jego pracowników i następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i personelu Zamawiającego
oraz osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą. W razie
zaistnienia wypadku z osobami postronnymi w obiektach i na terenie objętym
niniejszą umową z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi,
Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem
wspólnego ustalenia okoliczności powstania wypadku. W przypadku nie
zgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy, ustalenie okoliczności powstania
wypadku przeprowadzi jednostronnie Zamawiający;
2) szkody i zaniedbania powstałe z przyczyn przez niego zawinionych, a także za
majątek własny i Zamawiającego znajdujący się w obiektach i na terenie objętym
przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający
wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia
okoliczności powstałej szkody. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawiciela
Wykonawcy ustalenie okoliczności powstania szkody przeprowadzi jednostronnie
Zamawiający;
3) właściwe zabezpieczenie realizowanych prac przed dostępem osób postronnych
oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu usługi;
4) działania osób przy pomocy których realizuje niniejszą umowę.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
przez cały okres trwania umowy, co najmniej jednej osoby (inżyniera serwisowego),
który będzie wykonywał czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. Najpóźniej
w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie lub
oświadczenie o spełnieniu ww. obowiązku.
3. Wykaz personelu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. Zmiana osób skierowanych przez
Wykonawcę do wykonywania usługi wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego
oświadczenia oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana zostanie
wprowadzona w formie Aneksu. Nowe osoby skierowane do wykonywania usługi
muszą posiadać uprawnienia i kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SIWZ (tj.
osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uzyskane na podstawie przepisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003
roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. 2003 r. nr 89
poz. 828 z późn. Zm. – jeśli dotyczy).
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4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia do kwoty
nie mniejszej niż 150 000,00 PLN. Uwierzytelniona kopia polisy stanowi załącznik nr
5 do umowy.
5. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 4 wystawiona jest na czas krótszy niż
czas obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kolejnej,
aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, najpóźniej w ostatnim dniu terminu ważności
aktualnej polisy, przez cały czas obowiązywania umowy.
6. W przypadku nie dostarczenia ważnej polisy w terminie określonym w ust. 5
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po
uprzednim pisemnym uprzedzeniu.
7. Wykonawca usunie po zakończeniu realizacji usługi z terenu Zamawiającego wszelkie
urządzenia, zaplecze i odpady oraz pozostawi obiekty i teren uporządkowany, w stanie
nadającym się do dalszego użytkowania.

§4
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi na okres
…. (min. 2 miesięcy) licząc od daty podpisania przez Strony raportu serwisowego.
2. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do usunięcia wad polegających na
nieprawidłowości lub niezgodności z zawartą umową jakiegokolwiek świadczenia
Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i wykonania napraw (stwierdzonych
przez Zamawiającego na podstawie protokołów ujawnienia wad i usterek) na własny
koszt w okresie udzielonej gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie
dłuższym niż 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad.
4. Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia powinny być przekazywane pod następujący
numer faksu: …………………………….. lub adres poczty elektronicznej:
……………………………………..
5. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości ulega odpowiedniemu
przedłużeniu o czas usuwania wady przez Wykonawcę dla elementów naprawianych.
6. Jeżeli z powodu wad, które ujawniają się w okresie gwarancji jakości, osoby trzecie
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była
wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.
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§5
Zgłaszanie awarii
1. O każdym wypadku wadliwej pracy aparatury lub urządzeń, wymienionych w
załączniku nr 1 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej.
2. Do zgłoszenia Wykonawcy wadliwej pracy aparatu Zamawiający upoważnia
Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej bądź osobę przez niego upoważnioną.
3. Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia wadliwej pracy aparatu powinny być zgłaszane
pod następujący numer faksu: ……………………………………………………. lub
adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………….
4. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w czasie do 12 godzin od chwili zgłoszenia
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy (z wyjątkiem niedziel).
5. Naprawy niewymagające wymiany części zamiennych zostaną zakończone w terminie
nie dłuższym niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego sprzętu do
naprawy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wymagających wymiany części
zamiennych w terminie 5 dni od daty zaakceptowania PROTOKOŁU
KONIECZNOŚCI NAPRAWY, a w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zaakceptowania
PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI NAPRAWY.
7. Naprawy przekraczające 50% wartości sprzętu należy każdorazowo konsultować i
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
8. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o usterkach w wykonywanej
usłudze nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonanej usługi.

§6
Części zamienne
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy części zamiennych, niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr części zamiennych i przedstawiać go
Zamawiającemu raz na kwartał.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy zużyte lub wymienione części sprzętu, a Wykonawca
dokona utylizacji lub recyklingu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w odniesieniu do tych czynności – wszelkie procedury związane z
utylizacją i recyklingiem zużytych części i odpadów ciążyć będą na Wykonawcy i
wykonywane będą na jego koszt w ramach niniejszej umowy.
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§7
Wynagrodzenie
1. Jednostkowe (miesięczne) wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie usług dla
pakietu nr ……, które stanowią przedmiot niniejszej umowy w odniesieniu do
jednostkowego sprzętu określa Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu usługi w wysokości uwzględniającej
liczbę sprzętu objętego usługą oraz stawki wynagrodzenia za wykonanie usługi
określonej w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć
kwoty ................................. zł. ................................ brutto.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania usług, a w
szczególności:
- koszt wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu,
- koszty robocizny oraz części zamiennych i płynów eksploatacyjnych,
- koszt narzędzi, w tym narzędzi pomiarowych, sprzętu, materiałów, niezbędnych
do wykonania usługi,
- koszt założenia paszportu technicznego,
- koszt wydania orzeczenia technicznego
- koszt sporządzenia raportu serwisowego,
- koszt dojazdu serwisu.
5. W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których
wynikają zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w ust. 1 umowy,
ulegnie odpowiednim zmianom.
6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian
stawek podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania umowy oraz
propozycje nowego wynagrodzenia, z powołaniem się na przepisy, z których
wynikają
zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w
niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie
aneksu do umowy.
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7. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usługi, w terminie …(min. 60 dni)
od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów tj. prawidłowo
wystawionej faktury, w której Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej
umowy, wraz z oryginałem raportu serwisowego, podpisanym przez użytkownika
sprzętu u Zamawiającego.
8. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781)
przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Wawelskiej 15B.
9. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§8
Okres obowiązywania umowy
1.

Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do czasu
wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 7 ust. 3,
zależnie od tego co nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej
jednokrotnego niewykonania usług w terminie określonym w Harmonogramie
przeglądów lub w przypadku rażącego naruszania innych obowiązków Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przed terminem określonym w ust. 1 Wykonawcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.
§9
Kary umowne
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym w
Harmonogramie Przeglądów, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 1 % wartości
jednostkowego wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi, określonego w Załączniku nr
1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego sprzętu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania awarii w terminie określonym
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary
umownej w wysokości 1 % wartości jednostkowego wynagrodzenia brutto, określonego
w Załączniku nr 1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego
sprzętu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy naprawy w terminie o którym mowa w § 5
ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w
wysokości 1 % wartości jednostkowego wynagrodzenia brutto, określonego w Załączniku
nr 1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego sprzętu.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminach o których mowa w § 5 ust. 6
niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w
wysokości 1 % wartości jednostkowego wynagrodzenia brutto, określonego w Załączniku
nr 1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego sprzętu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto
łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 7 ust 3.
6. Zamawiający może potrącać wymagalne niniejszą umową kary umowne z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie niniejszej umowy.
7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym
wykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
Cesja i poufność
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.
3. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy, nie ujawniania, nie publikowania, nie
przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek
danych o transakcjach stron, jak również:
3.1. informacji dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku
realizacji niniejszej umowy,
3.2. informacji stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3.3. innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją
niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile
informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt jej zawarcia umowy ani jej treść
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Każdej ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z
przepisów prawa - członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim,
pracownikom organów nadzoru w takim zakresie jakim będzie to niezbędne do
wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.
6. Wykonawca, przy dokonywaniu czynności wynikających z realizacji niniejszej umowy,
zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
oraz postępowania z dokumentacją medyczną. Wykonawca nie ma prawa przechowywać
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kopii bazy danych zawierających dokumentację medyczną Zamawiającego, a wszelkie
kopie wykonane dla celów technicznych, po dokonaniu czynności wynikających z umowy
Wykonawca trwale usunie z nośników danych Wykonawcy.
7. Strony zobowiązują się do ochrony poufnych materiałów i informacji, udostępnionych
przez drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy, i nie
wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony.
8. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę
takich obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu
przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody
Zamawiającego.
9. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez
Wykonawcę i Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki
umowne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wewnętrznymi
regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania
w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 3639a ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
12. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania
niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu .
13. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.
4. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy
Działu Gospodarki Aparaturowej ........................................................................................,
natomiast ze strony Wykonawcy -.........................................................................................
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 – Wykaz aparatury i urządzeń objętych umową – Formularz cenowy –
Pakiet nr …
- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 3 – Wykaz personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji
przedmiotu umowy.
- Załącznik nr 4 – Uwierzytelniona kopia polisy.

Wykonawca

Zamawiający
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