Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN – 111/18/ZS

……………………………………………………………………………..…………

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH
Przedmiot zamówienia: analizator do oznaczania białek specyficznych
Producent /firma
………………………………….…………………...
Kraj pochodzenia
.........................................................
Oferowany model / typ urządzenia …………………………………......................
Rok produkcji
…………….………………………………..………
L.p.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIE

1.

Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych
metodą nefelometryczną lub turbidymetryczną, nastołowy, rok
produkcji nie starszy niż 2016

TAK
podać

2.

Analizator przystosowany do pracy z różnymi probówkami
macierzystymi i typami kodów kreskowych

3.

Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych:
surowicy, moczu, PMR.

TAK
podać

4.

Wydajność minimalna urządzenia 200 analiz na godzinę.

TAK
podać

5.

Wbudowany program kontroli jakości

TAK

6.

Współpraca analizatora z laboratoryjnym systemem
informatycznym Centrum firmy Marcel (dwukierunkowa
komunikacja) – interfejs, podłączenie i uruchomienie na koszt
Wykonawcy.

TAK

7.

Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały
kontrolne i inne materiały zużywalne w odpowiedniej ilości,
dostosowanej do liczby oznaczeń planowanych do wykonania
na oferowanym analizatorze (liczba planowanych oznaczeń w
załączniku nr 1a so SIWZ)

TAK

8.

Automatyczne wykonanie rozcieńczenia badanego materiału
przez oferowany analizator dla parametrów : IGG, IGA, IGM, β2
mikroglobuliny, łańcuchy lambda i kappa , wolne łańcuchy
lekkie kappa, wolne łańcuchy lekkie lambda, Havylite IgG Kappa
i Lambda, Havylite IgA Kappa i Lambda, Havylite IgM Kappa i
Lambda

TAK

9.

Wykorzystanie poliklonalnych p/c do oznaczania FLC, zgodnie z
rekomendacją Międzynarodowej i Polskiej Grupy Szpiczakowej

TAK

1

TAK

PARAMETR
OFEROWANY

Wykonawca zapewni odpowiedniej wielkości stół do

10. zainstalowania oferowanego analizatora

Analizator posiada system podtrzymywania napięcia (UPS)

11. przez co najmniej 20 minut

Dodatkowy komputer klasy PC z Windows 7 i monitorem LCD

12. minimum 19” i drukarką do odprawiania i wydruku wyników

Dostosowanie warunków środowiska panujących w
pomieszczeniu (klimatyzator), w którym zostanie zainstalowany
13. analizator pod względem temperatury i wilgotności w granicach
wymaganych przez producenta aparatu. Powierzchnia
pomieszczenia ok. 20 m2
WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE SERWISU
DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA

1.

2.

Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia
umownego), zgodnie z zaleceniem producenta, ale nie rzadziej niż co
6 miesięcy - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera
serwisowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.
Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres
zostanie dostarczony do Działu Gospodarki Aparaturowej w terminie
14 dni od daty podpisania umowy
naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z
częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy

TAK
podać
wymiary
TAK
podać
TAK

TAK
podać

WYMAGANIE

TAK

TAK

3.

* czas reakcji na zgłoszeni awarii – maksymalny czas podjęcia działań
zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin (w dni robocze od
poniedziałku do piątku)

TAK

4.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie
do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy
do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

TAK

5.

W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania
usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do dokumentacji
analizatora

TAK

6.

Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym.

7.

Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne lub
faxem

TAK

Trzy awarie tego samego podzespołu/części analizatora w ciągu
kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym
obowiązkiem wymiany analizatora

TAK

8.

9.

TAK
podać

Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego)
aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji
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POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGANIA

TAK

nr tel. …………….…………..
e-mail: ………………………..
nr tel. …………..……………..
nr faxu. ……………………….

INSTRUKTAŻ PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO

1.

WYMAGANIE

Wykonawca gwarantuje instruktaż (przeprowadzony na w ramach
wartości umowy) personelu Użytkownika minimum na poziomie
podstawowym w terminie do 15 dni roboczych od daty dostawy,
uruchomienia i podłączenia analizatora oraz instruktaż uzupełniający
po wprowadzeniu zmian w analizatorze lub oprogramowaniu.
Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym
certyfikatem/zaświadczeniem

POZOSTAŁE WYMAGANIA

1.

2.

3.

TAK

WYMAGANIE

Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w
języku polskim :
- instrukcję użytkowania aparatu/analizatora w języku polskim,
- niezbędną dokumentację techniczną aparatu/analizatora
- specyfikację katalogową (handlową) aparatu/analizatora,
- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot
dostawy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty
upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa
rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości,
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię);
- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w
formie papierowej lub elektronicznej
Termin dostawy analizatora, uruchomienie, podłączenie do
posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego
(dwukierunkowa komunikacja) – do 15 dni roboczych od daty od daty
podpisania umowy.
Nieodpłatna dostawa i instalacja analizatora oraz deinstalacja i
odbiór po zakończeniu okresu obowiązywania umowy dzierżawy

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGANIA

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA
WYMAGANIA

TAK

TAK

TAK

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymagania ”/„ parametr oferowany” należy
wpisać „TAK” oraz potwierdzić spełnienie warunków.
*przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w
siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i
powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji.
Jednocześnie na każde żądanie Zamawiającego przedłożymy dokumenty potwierdzające prawdziwość
przedstawionych przez nas danych.
..................................., dnia .........................2018 r.

...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

Załącznik nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN- 111/18/ZS
Zapotrzebowanie na odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne/eksploatacyjne

LP

odczynniki /*

Numer katalogowy

J.M.

szt.
szt.
L.P.

kalibratory/*

Numer katalogowy

szt.
szt.
L.P.

materiały kontrolne
Numer katalogowy
/*

szt.
szt.

liczba
oznaczeń

Cena jedn.
Ilość opakowań opakowania netto
PLN

Wartość netto
PLN

VAT %

Wartość brutto PLN

Cena jedn.
opakowania netto
PLN

Wartość netto
PLN

VAT %

Wartość brutto PLN

Cena jedn.
opakowania netto
PLN

Wartość netto
PLN

VAT %

Wartość brutto PLN

Cena jedn.
opakowania netto
PLN

Wartość netto
PLN

VAT %

Wartość brutto PLN

RAZEM

L.P.

Materiały
eksploatacyjne
/zużywalne /*

Numer katalogowy

szt.
szt.

RAZEM
Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanych wyrobów w kolejności numerów katalogowych
(narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie

Załącznik nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

1.Należy podać odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych/zużywalnych do
wykonywania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatora w okresie 12 miesięcy;
2. Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczb ą całkowitą należy zaokrąglić w
górę do pełnego opakowania.
3. Rodzaj asortymentu i przewidywanaliczba oznaczeń w okresie 12 miesięcy:
RODZAJ ASORTYMENTU

LICZBA OZNACZEŃ W OKRESIE 12
MIESIĘCY

1

IGG

9200

2
3
4

IGA

8100

IGM

8100

ß2 mikroglobuliny

32000

5
6

Łańcuchy Lambda

6800

Łańcuchy Kappa
Wolne łańcuch lekkie Kappa

6800
8200

7

8 Wolne łańcuch lekkie Lambda
9 Hevylite IgG Kappa
10 Hevylite IgG Lambda

8200
90
90

11 Hevylite IgA Kappa

90

12 Hevylite IgA Lambda

90

13 Hevylite IgM Kappa
14 Hevylite IgM Lambda

90
90

W podanej liczbie oznaczeń doliczono pomiary kontrolne wykonywane w dni robocze na 2 różnych poziomach, jeden raz
codziennie (z 3 poziomów oferowanych przez producenta). Uwzględniono również potrzebne rozcieńczenia i kalibracje.

Załącznik nr 1a do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

Parametry z pozycji 5 - 8 będą oznaczane również w moczu w liczbie 3000 w ciągu 12 miesięcy (w tym wolne lekkie łańcuchy
kappa, lambda po 1200)
80% badań parametrów z załącznika 1 wykonywanych jest w trybie rutynowym w serii, pozostałe 20% oznaczeń pojedynczo.
Proszę w ofercie uwzglednić większe zużycie materiałów zużywalnych przy pojedynczych badaniach.

Wartość netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
......................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych (1 szt.)

Nazwa **/

1.

Ilość miesięcy

Wartość
netto za 1
miesiąc

Łączna wartość netto za 12 miesięcy
w PLN

VAT %

Wartość
VAT

Łączna wartość brutto za
12 miesięcy w PLN

12
RAZEM
**/ wpisać poniżej: nazwę, model,
Wartość netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Łączna wartość oferty netto (odczynniki i dzierżawa): .............................. PLN (słownie: ……………................................................. PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki i dzierżawa): .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
......................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

[pieczątka firmowa]

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTĘ SKŁADA:
Nazwa i adres Wykonawcy
Wykonawca

Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
hasło dostępowe do pliku JEDZ
nazwa programu szyfrującego
Instrukcja odszyfrowania danych
zawartych w pliku JEDZ

To małe/średnie przedsiębiorstwo

Tak/nie*

Pochodzi z innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
Pochodzi z innego państwa nie
będacego członkiem Unii
Europejskiej

Tak/nie*
Tak/nie*

*niewłaściwe skreślić

W odpowiedzi na ogłoszenie o procedurze przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa analizatora do
oznaczania białek specyficznych wraz z
zakupem i sukcesywną
odczynników,
kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla Pracowni
Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Sk łodowskiej-Curie w Warszawie
przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wyłączną podstawę procedury
przetargowej.
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Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:
łączna wartość oferty (na okres 12 miesięcy):
Wartość netto PLN: …………………………………………………………………………………………….
Słownie wartość netto PLN: …………………………………………………………………………………..
Wartość brutto PLN: …………………………………………………………………………………………….
Słownie wartość brutto PLN: …………………………………………………………………..………………
w tym:
Wartość netto:

Wartość brutto:

Koszt zakupu
odczynników,
kalibratorów, materiałów
kontrolnych oraz innych
materiałów zużywalnych
Koszt dzierżawy
analizatora

RAZEM
Okres przydatności towaru do użytku (minimalnie 12 miesięcy)
- dla odczynników – ………….… od chwili dostawy do Zamawiaj ącego
- dla kalibratorów - ………… od chwili dostawy do Zamawiaj ącego
- dla materiałów kontrolnych - ………………. od chwili dostawy do Zamawiającego
- dla materiałów zużywalnych - ………… od chwili dostawy do Zamawiającego
Wartość przedmiotu zamówienia określona na podstawie formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

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 akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w
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przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty każdorazowego
otrzymania faktury VAT.
4.

Oświadczamy , że zobowiązujmy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami
własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą
tabelę) - *niepotrzebne skreślić:

Wykaz części zamówienia, które wykonanie
podwykonawcom
Lp.

5.

Wykonawca zamierza powierzyć

Powierzony zakres prac

Nazwa
podwykonawcy

Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Główne miejsce wykonywania usługi:
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie , ul. W.K.
Roentgena 5

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości
…………….....................PLN
(słownie:........................................................................................................................PLN)
w postaci ..............................................................................................................................

7. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przez nas wadium ulega przepadkowi.
8. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy (w przypadku gdy wadium zostało wniesione w
formie pieniężnej)

…………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa banku, numer rachunku bankowego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego)
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9.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e)
stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej
Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *

L.P.

Nazwa dokumentu
utajnionego

Uzasadnienie faktyczne i
prawne

Dokument potwierdzający przyczynę
i ważność utajnienia /dokument
załączyć do oświadczenia/

1.
2.
W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że:
a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu);
b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne;
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez
spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania
takich dokumentów w rejestrach sądowych;
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako
warunki przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy;
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie
były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i
podobnych, ani nie zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w
trybie jawnym.
10. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
11. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
……………………………………………………………………….
(imię nazwisko – stanowisko)

12. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z
Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………tel. kont. ………………………............
(imię nazwisko – stanowisko)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
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Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................

....................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………
(piecz ęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wyst ępowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sk ładania
o świadczeń woli w jego imieniu)

NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ:
- nr umowy, na podstawie, której dostawa została wykonana

*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

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

Pieczęć firmowa Wykonawcy
W Y K A Z DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z
zakupem i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych
i innych materiałów eksploatacyjnych
dla Pracowni Chemii Klinicznej
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert:

L.p.

Przedmiot dostawy

Wartość brutto
dostawy (PLN)

Termin realizacji dostaw
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały
wykonane

Do wykazu należy dołączyć dowód potwierdzający, że wymienione dostawy zostały
wykonane należycie
data...................................
………………………………………………………..……
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

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

1.

2.

§ 1 Przedmiot umowy, okres obowiązywania umowy
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i
inne materiały eksploatacyjne, zwane dalej "towarem", które będą wykorzystywane do
aparatu/analizatora* w .............. w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5. Rodzaj, ilość, cenę
towaru określa załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu, na okres 12 miesięcy – począwszy od dnia ……….. ,
aparat/analizator* .......................)
z wyposażeniem dodatkowym do ..........................
Szczegółowy opis aparatu/analizatora i parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do
umowy.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony
został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych .
2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż..........miesięcy od daty
dostawy.
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych,
o których mowa w § 6 ust. 1
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do magazynu przy ul.
W.K. Roentgena 5 w Warszawie lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego w
zamówieniu o którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe brutto
towaru.
§ 3 Odbiór towaru
1. Odbiór towaru dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego w zamówieniu.
Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego
pracownik odbierający towar.
2. Dowodem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu
Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru i data odbioru.
1.

2.

§ 4 Zmiany ilości zamawianego towaru
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy
mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w Załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20%
ilości i wartości dostawy towaru w stosunku do ilości i wartości określonych w załączniku do
niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości danej pozycji zamawianego towaru w
ramach jednego pakietu, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy do wysokości
wynagrodzenia brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto okre ślonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu
obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
1

1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do niniejszej
umowy,
3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
§ 5 Cena towaru, Wynagrodzenie
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen
jednostkowych określonych w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru.
Łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................
PLN brutto (słownie złotych: .................................................).
2. Czynsz dzierżawny za dzierżawę aparatu/analizatora* z wyposażeniem dodatkowym
i oprogramowaniem wynosi łącznie kwotę brutto ......... zł. Czynsz płatny jest w równych ratach
miesięcznych z dołu tj. po zakończeniu każdego miesiąca umowy w wysokości ………. zł brutto,
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ….. dni od daty otrzymania prawidłowo
sporządzonej faktury VAT.
3. Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia towaru i aparatu/analizatora*, wliczone s ą w cenę
towaru.
4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul. W.K.
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.
6. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
§ 6 Terminy dostaw
1. Towar określony w § 1 ust. 1 dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
sukcesywnie w terminie 12 miesięcy, począwszy od dnia ……….. 2018 r. - w ilościach i terminach
określonych przez Zamawiającego w zamówieniach częściowych, przekazywanych Wykonawcy
faxem na nr……. na 5 dni roboczych przed terminem dostawy. Je żeli dostawa wypadałaby w
dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu* tj. w dniu roboczym po godz.
15:00, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po wyznaczonym terminie.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień jest pracownik Sekcji
Zaopatrzenia Zamawiającego.
2. Wykonawca na własny koszt, w terminie do …. dni roboczych od daty zawarcia umowy,
dostarczy i uruchomi aparat/analizator*: ……… egz. w .............. przy ul. .....................
3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający
może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę
Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca.
Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
§ 7 Dzierżawa aparatury
1. Wykonawca zapewnia,
że aparat/analizator*......................... (model, nazwa), będące
przedmiotem umowy, nie są obciążone prawami osób trzecich i umożliwiają wykonanie
oznaczeń odczynnikami stanowiącymi przedmiot umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi
aparatu/analizatora* w terminie 5 dni od daty jego uruchomienia. Wraz z
aparatem/analizatorem* Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi aparatu/analizatora* w
języku polskim. Odbiór aparatu/analizatora wraz z pełną dokumentacją nastąpi protokolarnie.
Ze strony Zamawiającego protokół odbioru podpisany zostanie przez Kierownika Dzia łu

3.
4.

5.
6.

Gospodarki Aparaturowej lub osobę przez niego upoważnioną oraz Kierownika
................................... lub osobę przez niego upoważnioną.
Warunki serwisu i instruktażu określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
W okresie obowiązywania umowy, przeglądy, konserwacje i naprawy serwisowe nie wynikające
z winy Zamawiającego, wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi, wykonywane będą przez
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca gwarantuje należytą pracę
aparatu/analizatora*, zgodną z jego przeznaczeniem przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca ma prawo kontroli sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy.
Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy udostępniać aparatu/analizatora* do
użytkowania, ani też poddzierżawiać osobom trzecim.

§ 8 Wady dostawy, reklamacje
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni
roboczych, liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub
braków ilościowych w dostarczonym towarze, Wykonawca na własny koszt wymieni ten towar
na wolny od wad lub uzupełni brakującą ilość towaru, w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego
określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
- dostarczenia towaru z opóźnieniem,
- dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich
warunkach (np. temperatura, światło)
- dostarczenia wadliwego analizatora
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru lub
aparatu/analizatora*, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie
zobowiązania wynikające za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie odpowiedzialność z tego
tytułu.
1.

2.

3.

4.
5.

§ 9 Kary umowne
W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonej
dostawy.
W przypadku nie dostarczenia aparatu/analizatora w terminie określonym w umowie, o
którym mowa w § 6 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 10 % wartości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100 % wartości jednomiesięcznego czynszu
dzierżawnego.
W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub w wymaganej
umową lub zamówieniem ilości, w terminie określonym w § 8 ust. 2, Zamawiający ma prawo
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto zareklamowanego towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się
zapłaty tytułem kary umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy.
W przypadku niedokonania naprawy awarii aparatu/analizatora w terminie 2 dni roboczych od
zgłoszenia awarii lub nie zainstalowania w terminie 7 dni od zg łoszenia awarii analizatora
zastępczego (o pełnej funkcjonalności), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
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wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień awarii, licząc od dnia
następnego po dniu zgłoszenia awarii.
Kara określona w ust. 4 powyżej, należna będzie również w przypadku nie wykonania
przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar,
bądź z należnego Wykonawcy czynszu dzierżawnego, w przypadku niezapłacenia ich w
terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu nie wykonania przeglądu zgodnie z
zaleceniami producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu
odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.

§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie;
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego
niedostarczenia, co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opó źnieniem lub
dostarczenia towaru o złej jakości.
3) w przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody NFZ
na finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem
umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) wykorzystania dzierżawionego aparatu/analizatora w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem,
2) oddania aparatu/analizatora bez zgody Wykonawcy do używania osobom trzecim lub
poddzierżawiania go,
- po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w użytkowaniu
aparatu/analizatora i wyznaczeniu 30 dniowego terminu na usuni ęcie nieprawidłowości.
§ 11 Informacje poufne
1. Strony zobowiązują się do:
- zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadaj ących
wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową;
- podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje
informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostaj ą udostępnione
jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt. 1);
- ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt. 1) jedynie tym pracownikom, którym będą
one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy;
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej
Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną.
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§ 12 Obowiązek informacyjny
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów.
Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
została na to wyrażona zgoda Wykonawcy.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania
Umowy.
Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowi ązującego prawa.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

§ 13 Zmiany treści umowy
1. Strony dopuszczają zmiany umowy:
- w zakresie numeru katalogowego towaru,
- w zakresie nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru,
- w zakresie liczby opakowań towaru,
- w zakresie zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu
określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
Zmiana może być dokonana w ramach tego samego pakietu zamówienia.
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania
produkcji, wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z zastrze żeniem, że
odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla
Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzgl ędnienia tego prawa
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.
§ 14 Cesja
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia na osobę trzecią kwoty wierzytelności
przysługującej Wykonawcy, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§ 15 Postanowienia końcowe
1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduj ą przepisy Ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych,
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis parametrów technicznych aparatu/analizatora
3. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatu/analizatora,
4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu instalacji aparatu/analizatora,
5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu uruchomienia i odbioru końcowego aparatu/analizatora.
6. Załącznik nr 6 - Oferta Wykonawcy
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy nr …………..
Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatu/analizatora
Warszawa, dnia ……………
1.

Zamawiający:
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:
……………………………………………………….
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
.................................................................
w imieniu którego przekazuje:
……………………………………………………..,
zgodnie z umową nr ……………….., aparat/analizator :
L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2. Zamawiający potwierdza:
- dostarczenie

przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz

specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.
3.

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat/analizator wymieniony w pkt.1 niniejszego
protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy aparatu/analizatora wymienionego w pkt.1
niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

5.

W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do
nie podpisania niniejszego protokołu.

6.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2 niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………..…………………..…………………
WYKONAWCA
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Za łącznik nr 4 do umowy nr ………………
Wzór Protokołu instalacji aparatu/analizatora
Warszawa, dnia ……………
1.

Zamawiający:
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:
……………………………………………………….
niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:
..............................................................................................
zgodnie z umową nr ………………..aparatu/analizatora:

L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2. Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji przedmiotu umowy zgodnie z za łączoną
specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych (jeśli dotyczy).
3.

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja aparatu/analizatora wymienionego w pkt.1
niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

4.

W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2

Zamawiającemu przysługuje prawo

do nie podpisania niniejszego protokołu.
5.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
WYKONAWCA
*/ niepotrzebne skreślić
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Za łącznik nr 5 do umowy nr .............
Wzór Protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatu/analizatora
Warszawa, dnia ……………
1.

Zamawiający:
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:
……………………………………………………….
niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:
...............................................................................................
zgodnie z umową nr ………………..aparatu/analizatora:

L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2. Zamawiający potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z za łączoną specyfikacją
wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie szkole ń określonych w
załączniku nr 2 do umowy.
3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał:
- instrukcję użytkowania aparatu/analizatora w języku polskim,
- niezbędną dokumentację techniczną aparatu/analizatora,
- specyfikację katalogową (handlową) aparatu/analizatora,
- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu
i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności,
świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa

dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię) dla każdego aparatu/analizatora
wymienionego w pkt. 1.
4.

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat/analizator wymieniony w pkt.1 niniejszego
protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęty bez zastrzeżeń.

5.

Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia aparatu/analizatora wymienionego
w pkt.1 niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie szkoleń o których mowa załączniku nr 2
do umowy zostało/ nie zostało * zrealizowane z należytą starannością.

6.

W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2 - 5 Zamawiającemu przysługuje prawo
do nie podpisania niniejszego protokołu.

7.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protokołu

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

WYKONAWCA
*/ niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJ ĄCY

Załącznik nr 4.1. do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Mając na uwadze, że na podstawie umowy nr ……. o udzielenie zamówienia publicznego z dnia
………………..r. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz
Zamawiającego dostawy a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia
publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych
osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej
dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Imię i nazwisko
PESEL w przypadku braku numeru pakietu badań z systemu laboratoryjnego;
Płeć
Dane medyczne/wynik badania
Informacje techniczne metody badania

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań,
wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
5. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym
powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym
podmiotom trzecim Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest
możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę
pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 3 i
§ 2 niniejszej umowy.
§ 2 Prawa i obowiązki Stron
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych
osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki
zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz
spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, do Ustawy. W zakresie

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator
danych.
Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do zasad ochrony danych
osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę
wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych
niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00, po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres
e-mail:………………..
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych
podjętych wobec niego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach
takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.
W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje którykolwiek z
obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, czego konsekwencją
jest postępowanie administracyjne, cywilne lub karne w związku z przetwarzaniem
powierzonych danych osobowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości brutto 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) za każde
stwierdzone naruszenie.
§3 Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem
wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………………r.
Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie
obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………..r.
W przypadku rozwiązania lub zakończenia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do
trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń
podlegających zwrotowi. Wykonanie przez Wykonawcę wskazanego wyżej obowiązku
zostanie stwierdzone podpisanym przez obie Strony protoko łu odbioru, zawierającym
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu tego obowiązku.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy.
Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS

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 (protokó ł 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:
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z
zakupem i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych
i innych materiałów eksploatacyjnych
dla Pracowni Chemii Klinicznej
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodz ą przesłanki
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.
⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z
Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *
lub
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w przedmiotowym postępowaniu,
⇒ i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.*
..................................................................................................................................
............................, dnia ............2018 r.
...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*- niepotrzebne skreślić

1

Załącznik nr 6 do SIWZ nr sprawy PN-111/18/ZS
POLA ZAZNACZONE KOLOREM 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 si ę 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 zamówienia 1.
Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz. U. UE S numer …………., data ……………….201__r., strona [],
Numer ogłoszenia w Dz. U. S: ……../S ………..-………… z dnia ……...2018 r.
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si ę 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 wype łnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Warszawie (02-034), ul. Wawelska 15B

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia 4:

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

1

2

3

4
5

Dzierżawa analizatora do oznaczania białek
specyficznych wraz z zakupem i sukcesywną
odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych
i innych materiałów eksploatacyjnych dla Pracowni
Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN-111/18/ZS

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 kontaktów 6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym
lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

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

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.

2

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada
równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego
systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

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) [……]

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:

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 wykonawcami 11?

[] Tak [] Nie

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

a): [……]
b): [……]

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

c): [……]

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:

10
11

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Części

Odpowiedź:

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

[ ]

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

Odpowiedź:

Imię i nazwisko:

[……],
[……]

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

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

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

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO ŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

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

12

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

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

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

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej cz ęści sekcja A i B oraz w części III.
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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 finansowe 15;

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 formie
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy,
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji): [……][……][……][……] 21

13

14

15
16

17

18

19
20
21

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.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia
odpowiedniej
podstawy
wykluczenia 22
(„samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne:

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

Podatki

Składki na ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

Proszę podać datę wyroku lub decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

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

–

[……]

–

[……]

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:
–

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

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

22
23

24

c2) [ …]

c2) [ …]

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

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

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

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.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI 25
Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni ższych podstaw wykluczenia mogą być
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym og łoszeniu 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 pracy 26?

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 wykonawczych27; 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:

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

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia
zawodowego29?
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?

25
26

27
28

29

[] Tak [] Nie

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.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten
temat:

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

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów 30
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

[…]

[…]

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

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów
kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający;

[] Tak [] Nie

oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek
zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje,
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

30

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA , KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA ŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy
krajowym

wykluczenia

o

charakterze

wyłącznie

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 zamawiaj ąca lub podmiot zamawiający
wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og łoszeniu, że wykonawca
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części
IV:
Spełnienie
kwalifikacji

wszystkich

wymaganych

kryteriów

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

Odpowiedź
[] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ąca 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 zamawiaj ąca 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
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:

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

32

33

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

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.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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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:

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

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

[……]

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

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

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

[……] […] waluta

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

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

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

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

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ąca 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:
34
35
36
37
38

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

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.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad
pięciu lat.
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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:

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

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

Kwoty

Daty

Odbiorcy

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
przynajmniej 1 (jedną) dostawę podobną do dostaw objętych
przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż
500.000,00 PLN brutto.
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników
technicznych lub służb technicznych 41, w szczególności tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących
pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie
robót:

[……]

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

[……]

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

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub –
wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub us ług 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):
…………………………………………

39

40

41

42

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

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.
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ
urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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b) jego kadra kierownicza:

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
podwykonawcom 43 następującą część (procentową)
zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi
towarzyszyć świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach
przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[] 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?
tj:
1.1. świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do
obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi
przepisami ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku,
gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został
sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z
dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach
medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie
podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia
stosownego oświadczenia (dla systemu do monitorowania
posiewów krwi , aparatu do barwienia , podłoży,
odczynników i innych)
43

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

[…]

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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1.2. oryginalnych, pełnych dokumentów producenta w języku
polskim jednoznacznie potwierdzających zgodność
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z
wymaganiami Zamawiającego
lub
oryginalnych dokumentów producenta potwierdzających
zgodność
parametrów
oferowanego
przedmiotu
zamówienia z wymaganiami Zamawiającego w języku
angielskim pod warunkiem załączenia do dokumentów
OŚWIADCZENIA dystrybutora w języku polskim, iż
oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania
Zamawiającego i jest zgodny z jego wymaganiami.
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki
dowodowe mogą zostać przedstawione:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

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

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ąca lub podmiot
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og łoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania
środowiskowego

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?

[] Tak [] Nie

……………………………………………………….
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:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki,
poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów
określonych systemów lub norm zarządzania
środowiskowego?

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

[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne
środki dowodowe dotyczące systemów lub norm
zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
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Część V:
Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ąca lub podmiot
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które maj ą 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:

[] Tak [] Nie45

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w
formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej 44,
proszę wskazać dla każdego z nich:

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

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

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

44
45
46
47

48

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.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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pieczęć podmiotu

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający*
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z
zakupem i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych
i innych materiałów eksploatacyjnych
dla Pracowni Chemii Klinicznej
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
(nazwa postępowania)

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
........................., dnia ...................... r.

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

2. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:
•
•

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

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

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

Załącznik nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-111/18/ZS
OŚWIADCZENIE
3. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

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

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

*

niepotrzebne skreślić

