WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY
w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/16DzOL/09/2018
O WARTO CI POWY EJ 221 000 EURO

NA
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ
Z DZIER AW ZESTAWU ANALIZATORÓW
RÓWNOWAGI KWASOWO – ZASADOWEJ

WARSZAWA 2018

ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl

centrala (22) 33 55 351-355
D y r e k t o r (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226

1. Informacje o Zamawiającym
Nazwa: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie
Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
Strona internetowa: www.zakazny.pl
Numer telefonu: (22) 33 55 212, 214
Numer faksu: (22) 33 55 226, 375
e-mail: dzp@zakazny.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o warto ci powy ej 221 000 Euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzier aw zestawu analizatorów
równowagi kwasowo-zasadowej i jonów zgodnie z formularzem „Specyfikacja
asortymentowo-cenowa” (za . nr 1).
Szczegó owy opis zamówienia zawiera za cznik nr 6 „Zestawienie warunków koniecznych”.
Wspólny s ownik zamówie (CPV):
33696000- 5 Odczynniki i rodki kontrastowe
38434000-6
Analizatory
Zamawiaj cy dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. Za ofert cz ciow uznaje si
pojedynczy pakiet.
Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych.
Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc cz ci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawc firm podwykonawców.

3. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 4 lata.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania
tych warunków
5.1

O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz spe niaj warunki udzia u w post powaniu, w
zakresie w jakim zosta y okre lone przez Zamawiaj cego i dotycz :
5.1.1 kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre lonej dzia alno ci zawodowej, o ile
wynika to z odr bnych przepisów;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.
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5.1.3 zdolno ci technicznej lub zawodowej;
Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owo warunku w tym zakresie.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1

6.2

6.3

6.4

W celu wykazania spe niania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
6.1.1
wiadczenia, e na dzie sk adania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z post powania i spe nia warunki udzia u w post powaniu.
Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy,
a podmioty te b
bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, to zobowi zany jest
przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.4 SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni
Zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy da
nast puj cych dokumentów:
6.4.1
wiadczenia, e na dzie sk adania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z post powania i spe nia warunki udzia u w post powaniu. Informacje zawarte w
wiadczeniu b
stanowi wst pne potwierdzenie, e Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spe nia warunki udzia u w postepowaniu – wg wzoru formularza
za cznika nr 3 i 4 do SIWZ;
6.4.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w
zakresie okre lonym przez Zamawiaj cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu;
6.4.3 za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego potwierdzaj cego, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, wystawionego nie wcze niej ni 3
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca
zawar porozumienie z w ciwym organem podatkowym w sprawie sp at tych
nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego
organu;
6.4.4 za wiadczenia w ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak adu Ubezpiecze
Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego albo innego
dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na
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6.5

ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u
w post powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca zawar
porozumienie z w ciwym organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;
6.4.5 odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
6.4.6
wiadczenia Wykonawcy o przynale no ci albo braku przynale no ci do tej samej
grupy kapita owej; w przypadku przynale no ci do tej samej grupy kapita owej
Wykonawca mo e z
wraz z o wiadczeniem dokumenty b
informacje
potwierdzaj ce, e powi zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak ócenia
konkurencji w post powaniu.
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4:
6.5.1

6.5.2

6.6

6.7

pkt 6.4.2 - sk ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równowa ny dokument wydany przez w ciwy organ s dowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy, e:
pkt 6.4.3 – 6.4.5 – sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio,
e:
6.5.2.1 nie zalega z op acaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie
spo eczne lub zdrowotne albo e zawar porozumienie z w ciwym
organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie
w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;
6.5.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1, 6.5.2.2, powinny by wystawione nie wcze niej
ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.2.1 powinien by wystawiony
nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem tego terminu.
Je eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 6.5, zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do reprezentacji, lub o wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy ,
one przed notariuszem lub przed organem s dowym, administracyjnym albo organem
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

samorz du zawodowego lub gospodarczego w ciwym ze wzgl du na siedzib lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.6 stosuje si .
Wykonawca maj cy siedzib na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
maj cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 6.4.2, sk ada dokument, o którym mowa w pkt 6.5.1, w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je eli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy , nie wydaje si takich
dokumentów, zast puje si go dokumentem zawieraj cym o wiadczenie tej osoby z onym
przed notariuszem lub przed organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego w ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt 6.6 zdanie pierwsze stosuje si .
W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 6.4, 6.5 i 6.8 musz by z one przez
ka dego z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.1 mog zosta
one wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia zobowi zani s ustanowi
pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku sk adania oferty przez podmioty ubiegaj ce si wspólnie o udzielenie
zamówienia nale y do czy pe nomocnictwo do reprezentowania ich w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiaj cy b dzie móg
da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców.
W celu potwierdzenia, e oferowane produkty odpowiadaj wymaganiom Zamawiaj cego,
Wykonawca do czy:
6.13.1 kopie deklaracji zgodno ci CE dla oferowanych analizatorów;
6.13.2
wiadczenie na formularzu stanowi cym za cznik nr 5 do SIWZ dla wyrobów
medycznych lub o wiadczenie, e oferowane produkty nie s wyrobami
medycznymi w my l ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z
dnia 20.05.2010 r.);
6.13.3 ulotki informacyjne lub instrukcje wykonania w j zyku polskim dla wszystkich
odczynników i testów;
6.13.4 ulotki informacyjne dla oferowanych aparatów wraz ze skróconym opisem
technicznym.
Zamawiaj cy wymaga z enia wraz z ofert o wiadczenia Wykonawcy w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporz dzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okre lonego w rozporz dzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.
80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
6.14.1 Je eli Wykonawca, w celu wykazania spe nienia warunków udzia u
w post powaniu, powo uje si na zasoby innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie publicznych, Wykonawca ma
obowi zek przedstawi dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy odr bny
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6.14.2

formularz w postaci JEDZ. Wy ej wymieniony formularz powinien by wype niony
i podpisany przez te podmioty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
formularz JEDZ sk ada ka dy z Wykonawców.

6. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24aa Prawo
zamówień publicznych
7.1

Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu zastosuje procedur , na podstawie art. 24aa ust. 1
ustawy Prawo zamówie publicznych.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1

8.2

8.3

7.4.

7.5.

W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi dzy Zamawiaj cym,
a Wykonawcami odbywa si za po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobi cie, za po rednictwem pos ca, faksu
lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn , z uwzgl dnieniem wymogów dotycz cych
formy, ustanowionych poni ej.
Zamawiaj cy wyznacza nast puj
osob do kontaktu z Wykonawcami: Pani Magdalena
Urbanowicz – Przewodnicz ca Komisji Przetargowej, tel.: (22) 33 55 214, 212; fax: (22) 33
55 375, w godz. 800 – 1530, e-mail: dzp@zakazny.pl
Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn , ka da ze
stron na danie drugiej strony niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W post powaniu o wiadczenia sk ada si w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z
tym e JEDZ nale y przes w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. O wiadczenia podmiotów sk adaj cych ofert /wniosek wspólnie oraz
podmiotów udost pniaj cych potencja sk adane na formularzu JEDZ powinny mie form
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
ka dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno ci, o których mowa w tre ci art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ sk adanego przez podwykonawc ,
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
rodkiem komunikacji elektronicznej, s
cym z eniu JEDZ przez Wykonawc , jest
poczta elektroniczna. UWAGA! Z enie JEDZ wraz z ofert na no niku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego z enia przy u yciu rodków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
wiadczeniu us ug drog elektroniczn . JEDZ nale y przes
na adres email:
dzp@zakazny.pl
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a) Zamawiaj cy dopuszcza w szczególno ci nast puj cy format przesy anych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1
b) Wykonawca wype nia JEDZ, tworz c dokument elektroniczny. Mo e korzysta z narz dzia
ESPD lub innych dost pnych narz dzi lub oprogramowania, które umo liwiaj
wype nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególno ci w jednym z
ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawc dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawc
wiadcz cym

us ugi

kwalifikowanej us ugi zaufania, b

certyfikacyjne -

podpis

elektroniczny,

cego podmiotem

spe niaj ce

wymogi

bezpiecze stwa okre lone w ustawie. 2
d) Podpisany

dokument

elektroniczny

JEDZ

powinien

zosta

tj. opatrzony has em dost powym. W tym celu Wykonawca mo e pos

zaszyfrowany,
si narz dziami

oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument o wiadczenia (np.
Adobe Acrobat), lub skorzysta z dost pnych na rynku narz dzi na licencji open-source
(np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza has o dost pu do pliku JEDZ w tre ci swojej oferty/wniosku
(wybra w

ciwe), sk adanej/sk adanego w formie pisemnej. Tre

zawiera , je li to niezb dne, równie

oferty/wniosku mo e

inne informacje dla prawid owego dost pu do

dokumentu, w szczególno ci informacje o wykorzystanym programie szyfruj cym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesy a zamawiaj cemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób,
aby dokument ten dotar do zamawiaj cego przed up ywem terminu sk adania ofert. W
tre ci przes anej wiadomo ci nale y wskaza oznaczenie i nazw post powania, którego
JEDZ dotyczy oraz nazw

wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalaj ce na

identyfikacj wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi
by wskazany w tre ci oferty).
g) Wykonawca, przesy aj c JEDZ,

da potwierdzenia dostarczenia wiadomo ci zawieraj cej

JEDZ.

1
Zamawiaj cy okre laj c dopuszczalne formaty danych w jakich mo e zosta przed ony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów
wskazanych w za czniku nr 2 do Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno ci,
minimalnych wymaga dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla systemów
teleinformatycznych. Nale y pami ta , e wybór okre lonych formatów danych nie mo e prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców i jednocze nie musi umo liwia u ycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2
Ustawa z dnia 5 wrze nia 2016 r. – o us ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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h) Dat przes ania JEDZ b dzie potwierdzenie dostarczenia wiadomo ci zawieraj cej JEDZ z
serwera pocztowego Zamawiaj cego.
i) Obowi zek z

enia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym w sposób okre lony powy ej dotyczy równie

JEDZ sk adanego na

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiaj cy nie wymaga
szyfrowania tego dokumentu.
Ofert sk ada si pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.

8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
9.1

Zamawiaj cy nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.
Zamawiaj cy da od Wykonawców wniesienia wadium.
czna warto wadium wynosi: 4 192,00 z .

9.2
9.3

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Pakiet nr

Wadium

1.

2 767,00 z

2.

1 425,00 z

SUMA

4 192,00 z

a.
Wadium wnosi si przed up ywem terminu sk adania ofert, dopuszczalna jest
jedna lub kilka nast puj cych form:
pieni dz;
por czenie bankowe lub por czenie spó dzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym;
gwarancja bankowa;
gwarancja ubezpieczeniowa;
por czenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
b.
Wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj cego:

BANK PEKAO S.A. O/W-WA
NR RACHUNKU 72 1240 6247 1111 0000 4979 3648
c.

Potwierdzona kopia dokumentu wiadcz cego o wniesieniu wadium musi by do czona do
oferty.
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d.

e.

f.
g.

5

Orygina wiadcz cy o wniesieniu wadium, dotyczy tylko por czenia, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, musi by z ony w osobnej kopercie w Dziale Zamówie
Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego do dnia 05.11.2018 r. do godz. 10.00.
Zamawiaj cy zastrzega, e w przypadku z enia por czenia, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej por czyciel (gwarant) zobowi zuje si nieodwo alnie i
bezwarunkowo, do zap acenia Zamawiaj cemu ka dej kwoty do cznej maksymalnej
wysoko ci kwoty wadium na pierwsze pisemne danie zap aty, podpisane przez osob
upowa nion oraz zawieraj ce o wiadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Zamawiaj cy dokonuje zwrotu wadium na warunkach okre lonych w art. 46 ust. 1-2 i 4
ustawy Pzp.
Zamawiaj cy dokonuje zatrzymania wadium na warunkach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si
wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

6

Opis sposobu przygotowania oferty
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

Wykonawca mo e z
tylko jedn ofert , w której musi by zaoferowana tylko jedna
cena. Z enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
Wykonawca zobowi zany jest poda numer katalogowy i nazw handlow oferowanego
asortymentu.
Ilo oznacze na 4 lata: 11 250.
Na podstawie tej ilo ci Wykonawca wylicza wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym dzier aw sprz tu, koszt odczynników i wszystkich
komponentów niezb dnych do nale ytego wykonania bada w tym kalibracj i kontrol
wewn trzn . Koszt tych elementów oferent przedstawia w formie tabeli z podaniem nazwy
towaru, ilo ci i warto ci. Elementy niezb dne do wykonania analizy, niewykazane w ofercie,
dostarczane na koszt Wykonawcy.
Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej na formularzu „Oferta” zgodnym w tre ci ze
wzorem stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty nale y za czy :
11.5.1 dokumenty i o wiadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ;
11.5.2 uzupe niony formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”; zarówno w formie
pisemnej jak i elektronicznej na no niku danych (p yta kompaktowa CD, DVD lub
pami USB) wype niaj c za cznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej
Szpitala;
11.5.3 uzupe niony formularz „Zestawienie warunków koniecznych” – (za . nr 6);
11.5.4 dowód wniesienia wadium.
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11.6
11.7
11.8
11.9

11.10
11.11

11.12
11.13

one dokumenty i o wiadczenia musz by zgodne z wymaganiami SIWZ.
Dokumenty wymagane w SIWZ musz by sk adane przez Wykonawc w oryginale lub
kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em.
Oferta ma by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu trwa ego no nika pisma.
Oferta wraz z za cznikami powinna by podpisana przez osob uprawnion do
reprezentowania Wykonawcy. Pe nomocnictwa lub inne dokumenty uprawniaj ce do
reprezentowania Wykonawcy nale y z
w formie orygina u lub notarialnie
po wiadczonej kopii.
Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny by podpisane przez osob
uprawnion do reprezentowania Wykonawcy wraz z dat naniesienia zmiany.
Zaleca si , aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich
za czników, by y ponumerowane kolejnymi numerami. Ca a oferta powinna by zszyta lub
trwale po czona w inny sposób, uniemo liwiaj cy wysuni cie si którejkolwiek kartki.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w post powaniu obci aj
wy cznie Wykonawc .
Wykonawca z y ofert w nieprzejrzystym i zamkni tym opakowaniu oznaczonym
w nast puj cy sposób:
Przetarg nieograniczony PN/16DzOL/09/2018
na dostawy odczynników wraz
z dzier aw zestawu analizatorów
równowagi kwasowo – zasadowej
„Nie otwiera przed dniem 05.11.2018 r. przed godz. 1100”.

11.14 Zaleca si , aby opakowanie by o opatrzone pe nazw i dok adnym adresem (ulica, numer
lokalu, miejscowo , numer kodu pocztowego) Wykonawcy sk adaj cego ofert .
11.15 Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci za nieprawid owe skierowanie lub przedwczesne
otwarcie oferty, je eli koperta lub inne opakowanie nie b
w ciwie oznaczone przed
przypadkowym ich otwarciem lub w ciwie oznakowane.
11.16 Zamawiaj cy informuje, i zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sk adane
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego s jawne i podlegaj udost pnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pó n. zm.), je eli Wykonawca, nie pó niej ni w terminie
sk adania ofert, zastrzeg , e nie mog one by udost pniane oraz wykaza , i zastrze one
informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa, tj. e:
a)
nie zosta y one ujawnione do wiadomo ci publicznej;
b)
posiadaj warto gospodarcz ;
c)
podj to niezb dne dzia ania w celu zachowania tych informacji w poufno ci.
Przyczyny utajnienia wykazane przez Wykonawc musz mie charakter zobiektywizowany
i nie mog polega na przytaczaniu orzecznictwa czy cytowaniu tre ci obowi zuj cych
przepisów.
Zamawiaj cy zaleca, aby informacje zastrze one, jako tajemnica przedsi biorstwa by y przez
Wykonawc
z one w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem:
„TAJEMNICA PRZEDSI BIORSTWA”, lub spi te (zszyte) oddzielnie od pozosta ych,
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jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowi
tajemnic przedsi biorstwa oznacza b dzie, e wszelkie o wiadczenia i dokumenty
sk adane w trakcie niniejszego post powania s jawne bez zastrze .
Zastrze enie informacji, które nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie we w ciwym terminie, e
informacje te stanowi tajemnic przedsi biorstwa, skutkowa b dzie ich odtajnieniem
zgodnie z uchwa SN z 20 pa dziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05).
11.17 Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on ofert przed up ywem terminu
sk adania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznacze , jak w podpunkcie 11.13, b dzie
dodatkowo oznaczona okre leniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
11.18 W ofercie nale y wskaza cz ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
Podwykonawcom.

12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, do dnia 05.11.2018 r. do godziny 1000.
12.2. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych, w dniu
05.11.2018 r. o godzinie 1100.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Warto netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilo ci i ceny jednostkowej netto.
Warto brutto pozycji w pakiecie jest sum warto ci netto i kwoty podatku VAT.
Warto netto pakietu jest sum warto ci netto wszystkich pozycji w pakiecie.
Warto brutto pakietu jest sum warto ci brutto wszystkich pozycji w pakiecie.
Wszystkie warto ci pieni ne wyra one w z otych podane s z dok adno ci do dwóch
miejsc po przecinku.
13.6. Wykonawca mo e poda tylko jedn cen bez mo liwo ci proponowania rozwi za
wariantowych.
13.7. Cena oferty powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym dzier aw sprz tu, koszt odczynników i wszystkich komponentów
niezb dnych do nale ytego wykonania bada w tym kalibracj i kontrol wewn trzn .
Elementy niezb dne do wykonania analizy, nie wykazane w ofercie, b
dostarczane na
koszt Wykonawcy.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1.

Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie kierowa si nast puj cymi kryteriami:
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cena – 60%
czas dostawy – 20%
czas reakcji serwisu – 20%
14.2.

I.

Oferta najta sza spo ród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozosta e
proporcjonalnie mniej, wed ug formu :
Kryterium cena ofertowa (C):
Ilo

punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 60%

gdzie:
Cn – najni sza cena spo ród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wska nik sta y
60% – waga kryterium – cena
II.

Kryterium termin dostawy (TD):
gdzie:
do 48 godzin – 20 %
powy ej 48 godzin – 0%

III.

Kryterium czas reakcji serwisu (CRS):
gdzie:
do 24 godzin – 20%
powy ej 24 godzin - 0%
1% = 1 punkt

a.

Ocen ostateczn dla poszczególnych ofert stanowi b dzie suma punktów (P) przyznanych
za powy sze kryteria zgodnie z wzorem:
P = C + TD + CRS

b.

Zamawiaj cy wybierze ofert , która uzyska najwi ksz liczb punktów.

15. Wymagania Zamawiającego
15.1. Odczynniki musz by kompatybilne z analizatorami.
15.2. Bezp atny serwis w okresie dzier awy (Wykonawca zobowi zuje si
usuni cia awarii w terminie 36 godzin od pisemnego zawiadomienia).
12

do bezp atnego

15.3. Koszt dzier awy analizatorów (w tym koszt materia ów eksploatacyjnych i cz ci
zu ywalnych) jest sta y w trakcie trwania umowy.
15.4. Ceny jednostkowe brutto odczynników s sta e przez minimum 12 miesi cy.
15.5. Zmiana cen mo e nast pi po up ywie 12 miesi cy od daty podpisania umowy, lecz nie
cz ciej ni raz na kwarta z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych
niezale nych od stron niniejszej umowy.
15.6. Minimalny okres wa no ci oferowanych odczynników to ¾ pe nego okresu wa no ci od
dnia dostarczenia zamówienia do Zamawiaj cego.
15.7. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo kontrolowania warunków, w jakich przewo one s
odczynniki. W przypadku stwierdzenia uchybie , szczególnie w przypadku odczynników
wymagaj cych transportu w temp. 2-8oC Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do nieprzyj cia
towaru.
15.8. Aparaty spe niaj ce wymagania zawarte w za czniku nr 6 SIWZ „Zestawienie warunków
koniecznych”. Niespe nienie wymaga Zamawiaj cego grozi odrzuceniem oferty.
15.9. Wykonawca zapewni przynajmniej raz w roku kontrol zewn trzlaboratoryjn , w programie
Labquality
15.10. W przypadku pojawienia si zestawu analizatorów w nowej technologii Wykonawca
gwarantuje mo liwo wymiany zestawu na nowe modele i pokryje wszelkie koszty
zwi zane z transportem i dostaw nowego sprz tu.
15.11. Wykonawca pod czy analizatory do LIS na swój koszt.
15.12. Wykonawca zapewni bezp atny serwis i przegl dy analizatorów dwa razy w roku w trakcie
trwania umowy.
15.13. Wykonawca zapewni zestawy startowe do obydwu aparatów.

16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zamawiaj cy podpisze umow z wybranym Wykonawc , w terminie nie krótszym ni
okre lony w art. 94 ustawy Prawo zamówie publicznych od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty.
16.2. Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , którego oferta zosta a wybrana o konkretnym terminie
i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygni ciu przetargu

17. Informacja dotycząca zbierania danych od Wykonawców w ramach postępowania
przetargowego
17.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporz dzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, e:
17.1.1. Administratorem Pa stwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zaka ny,
adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa;
17.1.2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z którym mog si Pa stwo
kontaktowa w sprawach przetwarzania Pa stwa danych osobowych za
po rednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zakazny.pl;
17.1.3. Administrator b dzie przetwarza Pa stwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu zwi zanym z prowadzonym post powaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
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17.2.

17.1.4. Dane osobowe mog by udost pnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a tak e podmiotom, z którymi administrator zawar
umow w zwi zku z
realizacj us ug na rzecz administratora (np. kancelari
prawn , dostawc oprogramowania, zewn trznym
audytorem,
zleceniobiorc
wiadcz cym us ug z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych
tak e osoby lub podmioty, którym udost pniona zostanie dokumentacja
post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówie publicznych (Pzp);
17.1.5. Administrator nie zamierza przekazywa Pa stwa danych osobowych do pa stwa
trzeciego lub organizacji mi dzynarodowej;
17.1.6. Maj Pa stwo prawo uzyska kopi swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, e:
17.2.1. Pa stwa dane osobowe b
przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp
albo w przypadku zamówie
realizowanych w ramach projektów (np.
wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w
wytycznych w zakresie
kwalifikowalno ci wydatków;
17.2.2. Przys uguje Pa stwu prawo dost pu do tre ci swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a tak e prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
17.2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak e niezb dne do realizacji ww.
celu. Konsekwencje niepodania danych okre la ustawa Pzp.
17.2.4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Pa stwa dane osobowe.

18.

Wzór umowy
Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach okre lonych we wzorze umowy stanowi cym za cznik nr 7 do SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Ochron prawn Wykonawców reguluje dzia VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówie publicznych z pó niejszymi zmianami.

20. Pozostałe informacje
20.1. Nie przewiduje si rozlicze w walutach obcych.
20.2. Nie przewiduje si aukcji elektronicznej.
20.3. W kwestiach, które nie zosta y uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie maj przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie publicznych z pó niejszymi
zmianami.
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21.

Załączniki do SIWZ
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

Formularz „Specyfikacja asortymentowo – cenowa” (za . nr 1);
Formularz „Oferta” (za . nr 2);
Formularz „O wiadczenie” (za . nr 3);
Formularz „O wiadczenie” (za . nr 4);
Formularz „O wiadczenie” (za . nr 5);
Formularz „Zestawienie warunków koniecznych” (za . nr 6);
Wzór umowy (za . nr 7);
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
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PN/16DzOL/09/2016

Specyfikacja asortym entow o-cenow a

Za cznik nr 1

Pakiet 1
A ) Dzierżawa A nalizatora I
Nazwa

Wartość netto
miesięcznie (PLN)

A

B

C

1.

Dzierżawa

Lp.

Liczba
miesięcy
D

Wartość netto
(PLN)
CxD
E

VA T
%

Kwota podatku
ExF

F

G

Wartość brutto
(PLN)
E+G
H

48
Σ

Wartość netto (słownie): ……………
Wartość brutto (słownie): ……………
B) Odczynniki
Lp.

Numer
katalogowy

Nazwa oznaczenia

A
B
1
…
Wartość netto (słownie): ……………

C

RKZ

Szacunkowa
ilość oznaczeń

Jednostka
wymagana

D
10 250

E
ozn.

Cena jedn. netto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)
F

Wartość netto
(PLN)
DxF
G

VA T
%

Kwota podatku
GxH

H

I

Wartość brutto
(PLN)
G+I
J

Σ

Wartość brutto (słownie): ……………

C) Materiały eksploatacyjne, części zużywalne i wszystkie komponenty niezbędne do należytego wykonania badań wraz z kalibracją i kontrolą wewnętrzną
Cena jedn. netto
Wartość netto
Wartość brutto
Numer
Szacunkowa
Jednostka
VA T
Kwota podatku
Lp.
Nazwa
zgodnie z jedn.
(PLN)
(PLN)
katalogowy
ilość
wymagana
%
GxH
wymaganą (PLN)
DxF
G+I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
wszy stk ie k omponenty ze
1
1
stawk ą 8 %
wszy stk ie k omponenty ze
2
1
stawk ą 23 %
…
Σ
Wartość netto (słownie): ……………
Wartość brutto (słownie): ……………
Oferowany zestaw sprzętu i odczy nnik ów musi zapewniać pełny ciąg diagnosty czny . Efek tem k ońcowy m jest pełny wy nik badania. Oferta powinna zawierać
wszy stk ie koszty związane z wy k onaniem przedmiotu zamówienia w ty m dzierżawę sprzętu, k oszt odczy nnik ów i wszy stk ich k omponentów niezbędny ch do
należy tego wy k onania badań, wraz z k alibracją i kontrolą wewnętrzną.

PN/16DzOL/09/2016

Specyfikacja asortym entow o-cenow a

Za cznik nr 1

Pakiet 2
A ) Dzierżawa A nalizatora II
Lp.

Nazwa

A
1.

B
Dzierżawa

Wartość netto
miesięcznie (PLN)

Liczba
miesięcy

C

D
48
Σ

Wartość netto
(PLN)
CxD
E

VA T
%

Kwota podatku
ExF

F

G

Wartość brutto
(PLN)
E+G
H

Wartość netto (słownie): ……………
Wartość brutto (słownie): ……………
B) Odczynniki
Lp.

Numer
katalogowy

A

B

Nazwa oznaczenia

1
…
Wartość netto (słownie): ……………

Szacunkowa
ilość oznaczeń

Jednostka
wymagana

Cena jedn. netto
zgodnie z jedn.
wymaganą (PLN)

Wartość netto
(PLN)
DxF

VA T
%

Kwota podatku
GxH

Wartość brutto
(PLN)
G+I

F

G

H

I

J

C

D

E

RKZ

1 000

ozn.
Σ

Wartość brutto (słownie): ……………

C) Materiały eksploatacyjne, części zużywalne i wszystkie komponenty niezbędne do należytego wykonania badań wraz z kalibracją i kontrolą wewnętrzną
Cena jedn. netto
Wartość netto
Wartość brutto
Numer
Szacunkowa
Jednostka
VA T
Kwota podatku
Lp.
Nazwa
zgodnie z jedn.
(PLN)
(PLN)
katalogowy
ilość
wymagana
%
GxH
wymaganą (PLN)
DxF
G+I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
wszy stk ie k omponenty ze
1
1
stawk ą 8 %
wszy stk ie k omponenty ze
2
1
stawk ą 23 %
…
Σ
Wartość netto (słownie): ……………
Wartość brutto (słownie): ……………
Oferowany zestaw sprzętu i odczy nnik ów musi zapewniać pełny ciąg diagnosty czny . Efek tem k ońcowy m jest pełny wy nik badania. Oferta powinna zawierać
wszy stk ie koszty związane z wy k onaniem przedmiotu zamówienia w ty m dzierżawę sprzętu, k oszt odczy nnik ów i wszy stk ich k omponentów niezbędny ch do
należy tego wy k onania badań, wraz z k alibracją i kontrolą wewnętrzną.
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Za cznik nr 2
OFERTA

W zwi zku z og oszeniem post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy odczynników wraz z dzier aw zestawu analizatorów równowagi kwasowo- zasadowej informujemy, i :

1. Oferujemy wykonanie dostaw odczynników wraz z dzier aw analizatorów zgodnie z formularzem „Specyfikacja
asortymentowo-cenowa” (za . nr 1) za kwot brutto:
Pakiet 1……………………………………
ownie …………………………………………………………………………………………………
Proponujemy nast puj cy termin dostaw:………………………godzin(y).
Proponujemy nast puj cy czas reakcji serwisu:……………….godzin(y).
Pakiet 2……………………………………
ownie …………………………………………………………………………………………………
Proponujemy nast puj cy termin dostaw:………………………godzin(y).
Proponujemy nast puj cy czas reakcji serwisu:……………….godzin(y).
2. Zapoznali my si z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag.
3. Spe niamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiaj cego w SIWZ.
4. Uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez 60 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin sk adania ofert.
5.
wiadczam, e (zaznaczy odpowiednio):
oferta nie zawiera tajemnicy przedsi biorstwa;
dokumenty na stronach od …..… do ……… oferty, stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pó n. zm.),
co zosta o wykazane w tre ci o wiadczenia zamieszczonego na stronach od …..… do ……… oferty.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy przed onej przez Szpital.
7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentuj cymi firm w umowie s :
...............................................................................................................................................................................
8. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazw banku oraz numer rachunku bankowego, który nale y wpisa
do umowy:
...............................................................................................................................................................................
9. Zwrotu wadium prosz dokona na konto:
……………………………………………………………………………………………………………………..
10. Termin p atno ci: 30 dni.
11. Osob upowa nion do kontaktów z Zamawiaj cym w zwi zku z post powaniem o zamówienie publiczne jest:
............................................................................................................................................................................
e-mail:................................................................................................................................................................
nr telefonu: ............................................... nr faksu: ..........................................................................................
12. wiadczam, e wype ni em obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub po rednio pozyska em w celu ubiegania si o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym post powaniu.*
13. Has o dost powe do pliku JEDZ:
……………………………………………………………………………………………………………………………

14. Oferta zawiera ........ stron.
15. Za cznikami do oferty s :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

16. INFORMACJE WYMAGANE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:
wiadczam, e Wykonawca (zaznaczy odpowiednio):
JEST mikroprzedsi biorstwem b
ma ym lub rednim przedsi biorstwem;
NIE JEST mikroprzedsi biorstwem b
ma ym lub rednim przedsi biorstwem
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, które nie s mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i które zatrudniaj mniej
ni 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

..............................
miejscowo i data

.............................
piecz tka i podpis

______________________________
1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo rednio jego dotycz cych lub
zachodzi wy czenie stosowania obowi zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre ci
wiadczenia wykonawca nie sk ada (usuni cie tre ci o wiadczenia np. przez jego wykre lenie).
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Za cznik nr 3

wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych,
DOTYCZ CE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

Na

potrzeby

post powania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Dostawy odczynników wraz z dzier aw zestawu analizatorów równowagi kwasowozasadowej”, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie,

wiadczam,

co nast puje:

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW (je eli dotyczy):

wiadczam, e w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, okre lonych
przez Zamawiaj cego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na
zasobach nast puj cego/ych podmiotu/ów: …………………………….…………
..……………………………………………………………….…………………………………
…………….…………………………………….., w nast puj cym zakresie: …………………
…………………...………………………………………………………………………………
……………………………..……… (wskaza

podmiot i okre li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
1

(podpis)

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawd

oraz zosta y przedstawione z pe

wiadomo ci

konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

2

Za cznik nr 4

PN/16DzOL/09/2018

wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych,

DOTYCZ CE PRZES ANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy odczynników wraz
z dzier aw zestawu analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej”, prowadzonego przez Wojewódzki
Szpital Zaka ny w Warszawie,

wiadczam, co nast puje:

WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowo

), dnia

………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

wiadczam, e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (poda

maj

zastosowanie podstaw wykluczenia spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podj em nast puj ce rodki naprawcze:………………..…………… ………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

1

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI
WYKONAWCA:

wiadczam,

e

w

stosunku

do

nast puj cego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powo uj si w niniejszym post powaniu, tj.: ……………………………………………………………
(poda pe

nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodz

podstawy wykluczenia

z post powania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosowa tylko wtedy, gdy zamawiaj cy przewidzia mo liwo , o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB

CEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI WYKONAWCA:

wiadczam,

e w stosunku do nast puj cego/ych podmiotu/tów, b

cego/ych podwykonawc /ami:

……………………………………………………………………..….…… (poda
zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

pe

nazw /firm , adres, a tak e w

nie zachodz podstawy wykluczenia z post powania o udzielenie

zamówienia.
…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

wiadczam,

e

i zgodne z prawd

wszystkie

informacje

podane

w

oraz zosta y przedstawione z pe

powy szych
wiadomo ci

o wiadczeniach

s

konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo

),

dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

2

aktualne
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Za cznik nr 5

..............................................
/piecz

firmy/

WIADCZENIE
W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz
z dzier aw zestawu analizatorów równowagi kwasowo- zasadowej:
1)

wiadczamy,

e wszystkie oferowane przez nas odczynniki b

ce wyrobami medycznymi,

zgodnie z ustaw o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.)
posiadaj :
a) deklaracje zgodno ci CE;
b) powiadomienie lub zg oszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu i do u ywania.
2) zobowi zujemy si

do przes ania wy ej wymienionych dokumentów na ka de wezwanie

Zamawiaj cego.

......................................................
/data i podpis/
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Za cznik nr 6
ZESTAWIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników wraz z dzier aw zestawu analizatorów
równowagi kwasowo-zasadowej
Pakiet nr 1 – Analizator I
PRODUCENT / FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:………………………………….
TYP URZ DZENIA: analizator równowagi kwasowo-zasadowej i jonów.
NUMER KATALOGOWY: ……………………………………………......
ROK PRODUKCJI: ……………………………………………......

Lp.

Wymagane graniczne cechy analizatora

1

Automatyczny analizator parametrów równowagi kwasowo - zasadowej i jonów
(elektrolitów). Aparat gotowy do pracy z pe nym zestawem elektrod i zestawem
odczynników (elektrody fabrycznie nowe).

2

Oznaczenia:
a) parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Ht, Hb, Na, K, Cl, Ca2+;
b) parametry wyliczane: O2sat, HCO3act, BE (b), BE;
c) zakresy wymagane wy ej wymienionych parametrów;
pH
6,00 - 8,00
pCO2
4,00 - 200 mm Hg
pO2
0,00 - 800 mm Hg
Na+
20,0 - 250 mmol/l
K+
0,2 - 20,0 mmol/l
Cl20,0 - 250 mmol/l
2+
Ca
0,1 – 4,00 mmol/l
THb
3,0 - 25,0 g/dl
Hct
10,0 - 80,0%
SO2
50,0-100% .

3

Mo liwo

4

Graficzny wykres trendów u pacjenta.

5

Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawieraj ca wykresy wyników pacjenta
w odniesieniu do wyników standardowych.

6

Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez u ycia butli gazowych.

wpisania szczegó owych danych demograficznych pacjenta.

Potwierdzenie
czy oferowany
system spe nia
wymagany
warunek

7

3 tory pomiarowe umo liwiaj ce wybór poszczególnych parametrów lub
wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego.

8

Bezobs ugowe elektrody, nie wymagaj ce wymiany membran czy dodawania
ynów.

9

Odczynniki oraz kalibratory w stanie p ynnym, konfekcjonowane w oddzielnych
pojemnikach, wymieniane zale nie od zu ycia. Niezale ny, oddzielny pojemnik
na odpady.

10

Stabilno

11

Aspiracja próbki ze strzykawki, kapilary, probówki.

12

Mo liwo

13

Obj to

14

Mo liwo
zabezpieczenia uk adu pomiarowego przed przedostaniem si
mikroskrzepu z badanej próbki.

15

Pod czenie analizatora do LIS na koszt Wykonawcy.

16

Materia y kontrolne dost pne na trzech poziomach – normalny oraz
patologiczny niski i wysoki.

17

Mo liwo

18

Ekran dotykowy.

19

Wbudowana drukarka wewn trzna.

20

Oprogramowanie w j zyku polskim.

21

Instrukcja obs ugi aparatu w j zyku polskim.

22

Bezp atny serwis i przegl dy 2 razy w roku przez okres trwania umowy.

23

Dostarczenie zestawu startowego.

odczynników po otwarciu minimum 40 dni.

wykonania analizy z surowicy, krwi pe nej, osocza, dializatorów.

próbki krwi obejmuj ca wszystkie parametry maksymlnie 150 µl.

pod czenia czytnika kodów kreskowych.

Pakiet nr 2 – Analizator II
PRODUCENT / FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:………………………………….
TYP URZ DZENIA: analizator równowagi kwasowo-zasadowej.
NUMER KATALOGOWY: ……………………………………………......
ROK PRODUKCJI: ……………………………………………......

Lp.

Wymagane graniczne cechy analizatora

1

Automatyczny analizator parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. Aparat
gotowy do pracy z pe nym zestawem elektrod i zestawem odczynników
(elektrody fabrycznie nowe).

2

Oznaczenia:
a) parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Ht, Hb;
b) parametry wyliczane: O2sat, HCO3act, BE (b), BE;
c) zakresy wymagane wy ej wymienionych parametrów;
pH
6,00 - 8,00
pCO2 4,00 - 200 mm Hg
pO2
0,00 - 800 mm Hg
THb
3,0 - 25,0 g/dl
Hct
10,0 - 80,0%
SO2
50,0-100%.

3

Mo liwo

4

Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez u ycia butli gazowych.

5

Bezobs ugowe elektrody, nie wymagaj ce wymiany membran czy dodawania
ynów.

6

Odczynniki oraz kalibratory w stanie p ynnym, konfekcjonowane w
oddzielnych pojemnikach, wymieniane zale nie od zu ycia. Niezale ny,
oddzielny pojemnik na odpady.

7

Stabilno

8

Aspiracja próbki ze strzykawki, kapilary, probówki.

9

Mo liwo

wpisania szczegó owych danych demograficznych pacjenta.

odczynników po otwarciu minimum 40 dni.

wykonania analizy z surowicy, krwi pe nej, osocza, dializatorów.

Potwierdzenie
czy oferowany
system spe nia
wymagany
warunek

10

Obj to

próbki krwi obejmuj ca wszystkie parametry maksymlnie 150 µl.

11

Mo liwo zabezpieczenia uk adu pomiarowego przed przedostaniem si
mikroskrzepu z badanej próbki.

12

Pod czenie analizatora do LIS na koszt Wykonawcy.

13

Mo liwo

14

Ekran dotykowy.

15

Wbudowana drukarka wewn trzna.

16

Oprogramowanie w j zyku polskim.

17

Instrukcja obs ugi aparatu w j zyku polskim.

18

Bezp atny serwis i przegl dy 2 razy w roku przez okres trwania umowy.

19

Dostarczenie zestawu startowego.

pod czenia czytnika kodów kreskowych.

UWAGA:
1. Wszystkie wymagania opisane w powy szych tabelach musz by bezwzgl dnie spe nione.
2. Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................
/data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/
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Za cznik nr 7

WZÓR UMOWY
Umowa stanowi ca wynik post powania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku (Dz. U. 2017 poz. 1579), w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz z dzier aw zestawu
analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej zawarta w dniu ………. 2018 roku pomi dzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zaka nym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiaj cym, który reprezentuje:
Agnieszka Kujawska-Misi g – Dyrektor Szpitala
Jolanta Krasuska – G ówny Ksi gowy
a
firm ………....w………………, ul. …………………., zarejestrowan w KRS pod nr ……………….., zwan dalej Wykonawc ,
któr reprezentuje:
…………………………………..
…………………………………..

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników wraz z dzier aw zestawu analizatorów równowagi kwasowozasadowej, zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (za . nr 1).

CZ
I
ODCZYNNIKI
§2
1.

Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania zamawianego asortymentu, jednak nie d
ycie z dniem ………… 2018 r.

ej ni na okres 4 lat i wchodzi w

§3
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dostawa odczynników b dzie realizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odczynniki b
dostarczane w ci gu …….. godzin od daty z enia zamówienia przez Zamawiaj cego do Magazynu
Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie przy ul. Wolskiej 37, od poniedzia ku do pi tku w
godzinach 800-1600. Je eli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobot , dostawa nast pi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.
Roz adowywanie dostaw przez kierowc Wykonawcy w miejscu wskazanym przez pracowników Magazynu Gospodarczego.
Ilo ci zamawianych odczynników b
podawane ka dorazowo w formie zamówienia pisemnego (faks lub poczta
elektroniczna).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego wadliwej partii dostarczonych odczynników lub krótkiego terminu ich
wa no ci, Wykonawca zobowi zuje si do bezp atnej wymiany na towar nowy i bez wad, w ilo ciach zakwestionowanych,
niezale nie od w asnych procedur reklamacyjnych w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia pisemnego (faks lub poczta
elektroniczna).
Je eli Wykonawca nie dostarczy zamawianego lub kwestionowanego asortymentu Zamawiaj cy ma prawo zakupu
niedostarczonego towaru u osób trzecich i obci enia Wykonawcy ró nic w cenie.
W przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu zamawiaj cy ma prawo odst pi od umowy z
winy Wykonawcy.
Odbiór odczynników odbywa si b dzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
§4

1.
2.

Wykonawca gwarantuje sta
cen brutto odczynników i materia ów eksploatacyjnych na okres 12 miesi cy od daty
podpisania umowy.
Zmiany cen mog nast pi po up ywie 12 miesi cy od daty podpisania umowy, lecz nie cz ciej ni raz na kwarta z powodu
udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezale nych od stron niniejszej umowy.

3.

4.

Zmiany w umowie mog nast pi z nast puj cych przyczyn:
a) zmiana sposobu konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowa ;
b) zmiana nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego;
c) wprowadzenie przez Wykonawc do sprzeda y produktu udoskonalonego przy zachowaniu cen nie wy szych ni
dotychczasowe;
d) wyst pienie przej ciowego braku produktu z przyczyn niezale nych od stron przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu obj tego umow przy zachowaniu cen nie wy szych ni
dotychczasowe.
e) zmiana stawki podatku od towarów i us ug, przy czym cena netto pozostaje bez zmian.
W przypadku pojawienia si nowych wersji odczynników Wykonawca gwarantuje mo liwo
wersj , przy zachowaniu cen i warunków przetargowych.

wymiany testów na now

CZ
II
APARATURA

1.

§5
Dostawa kompletnego zestawu analizatorów zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do 3 tygodni
od dnia podpisania umowy. Odbiór wy ej wymienionej aparatury nast pi w terminie 5 dni od dostawy na podstawie
podpisanego obustronnie Protoko u Przekazania, po zrealizowaniu nast puj cych dzia :
1) instalacji analizatorów;
2) uruchomienia analizatorów;
3) szkolenia pracowników

2.

Wykonawca zapewni bezp atne szkolenie pracowników Zamawiaj cego w Centralnym Laboratorium Analitycznym, w
terminie 3 dni od daty przekazania aparatury.
3. Wykonawca zapewni gwarancj producenta na zestawy analizatorów w okresie obowi zywania umowy dzier awnej oraz
minimum 2 bezp atne przegl dy w roku.
4. Wykonawca zapewni przynajmniej raz w roku kontrol zewn trzlaboratoryjn , w programie Labquality.
5. Aparatura zostanie uruchomiona w Centralnym Laboratorium Analitycznym Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w
Warszawie przy ul. Wolskiej 37.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego wad w dostarczonym aparacie, Wykonawca zobowi zuje si do jego
wymiany na inny pozbawiony, w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia.
7. W przypadku trzykrotnej awarii aparatury uniemo liwiaj cej wykonywanie bada powy ej 2 dni, tym samym zak ócanie
pracy laboratorium, Wykonawca dokona bezp atnej wymiany aparatu na inny pozbawiony wad.
8. W przypadku awarii aparatury uniemo liwiaj cej wykonywanie bada , tym samym zak ócanie pracy laboratorium,
Wykonawca zobowi zuje si do bezp atnego usuni cia przyczyny awarii w terminie do 36 godzin od pisemnego
zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna), z tym e czas reakcji serwisu od momentu zg oszenia awarii nie mo e
przekroczy …….. godzin.
9. W przypadku awarii trwaj cej d ej ni 7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy sprz t zast pczy.
10. W przypadku braku mo liwo ci wykonania naprawy aparatury Wykonawca musi wymieni wadliwy sprz t na nowy i wolny
od wad.
11. W przypadku pojawienia si aparatury w nowej technologii Wykonawca gwarantuje mo liwo wymiany sprz tu na nowy
model i pokryje wszelkie koszty zwi zane z transportem i dostaw nowego sprz tu.
12. W przypadku niedotrzymania terminu podanego w §3 ust. 5, §5 ust. 8, Zamawiaj cy ma prawo do zlecenia wykonania bada
osobom trzecim. Ró nic mi dzy nale no ci za zlecone badania, a kosztem odczynników obci ony zostanie Wykonawca.
§6
1.
2.

Wykonawca zapewnia bezp atny serwis w trakcie trwania umowy.
Po wyga ni ciu umowy Wykonawca zobowi zany jest do usuni cia aparatury na w asny koszt i ryzyko w terminie 30 dni.
§7

1.

Koszt dzier awy aparatury oraz koszty materia ów eksploatacyjnych i cz ci zu ywalnych pozostaje sta y w trakcie trwania
umowy.
2. Sposób zap aty za dzier aw : 48 równych rat miesi cznych.

CZ
III
POSTANOWIENIA KO COWE

§8
1.
2.

Odbiór towaru odbywa si b dzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
atno ci realizowane b
przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy:
……………………………………….
Nr konta: …………………………..
3. Zamawiaj cy upowa nia Wykonawc do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

§9
1.
2.
3.
4.

Zamawiaj cy o wiadcza, e jest p atnikiem podatku VAT – NIP 527-21-53-938.
Warto umowy brutto wynosi: ………………………………
s ownie: ……………………………………………
Warto dzier awy brutto wynosi: …………………………………
ownie: …………………………………………………………
Warto odczynników, materia ów eksploatacyjnych i cz ci zu ywalnych brutto wynosi: ………………………
ownie: …………………………………………………………

§ 10
W razie wyst pienia istotnych zmian powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o
przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 1 miesi ca od powzi cia wiadomo ci o
powy szych zmianach. W takim przypadku Wykonawca mo e da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania
cz ci umowy.
§ 11
1.

Je eli opó nienie realizacji umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy ma prawo obci
Wykonawc kar umown w wysoko ci 0,5% od warto ci opó nionego zadania za ka dy dzie opó nienia. Wysoko kary
nie mo e jednak przekroczy 10% warto ci umowy.
2. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, to Wykonawcy zap aci kar w wysoko ci
10% wynagrodzenia przypadaj cego na niefakturowan cz dostaw okre lon umow .
3. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, to Zamawiaj cy zap aci kar w
wysoko ci 10% wynagrodzenia przypadaj cego na niefakturowan cz dostaw okre lon umow .
§ 12
Wykonawca zobowi zuje si
do bezwzgl dnego przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zwi zku z realizacj niniejszej umowy. W szczególno ci zobowi zany jest do zachowania
w poufno ci danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiaj cego w zwi zku z realizacj umowy.

§ 13
Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem ich niewa no ci.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku z pó n. zm. (Dz. U. 2017 poz. 1579) oraz kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557).
§ 15
Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji umowy strony b
rozstrzyga polubownie, a w przypadku nie osi gni cia
wspólnego stanowiska, oddadz spraw na drog s dow , s dowi w ciwemu dla siedziby Zamawiaj cego.

§ 16

Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJ CY

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Cz

I: Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiaj cej lub podmiotu zamawiaj cego

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 og oszenia2 w Dzienniku Urz dowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer og oszenia w Dz.U. S: 2018/S 186-419581
Je eli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy musz
wype ni
informacje umo liwiaj ce
jednoznaczne zidentyfikowanie post powania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosz poda inne informacje umo liwiaj ce jednoznaczne zidentyfikowanie
post powania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POST

POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w cz ci I zostan automatycznie wyszukane, pod warunkiem e wy ej
wymieniony elektroniczny serwis po wi cony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wype nienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wype ni wykonawca.
To samo

zamawiaj cego3

Odpowied :

Nazwa:

Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie,
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Jakiego
zamówienia
dokument?

dotyczy

niniejszy

Odpowiedź:

Tytu lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

Przetarg nieograniczony o warto ci powy ej
221 000 Euro na dostaw odczynników wraz z
dzier aw
zestawu analizatorów równowagi
kwasowo-zasadowej

Numer referencyjny
instytucj zamawiaj
(je eli dotyczy)5:

PN/16DzOL/09/2018

nadany sprawie przez
lub podmiot zamawiaj cy

Wszystkie pozosta e informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wype ni wykonawca.

1

2

3

4
5

by Komisji udost pni instytucjom zamawiaj cym, podmiotom zamawiaj cym, wykonawcom, dostawcom us ug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezp atny elektroniczny serwis po wi cony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiaj cych: wst pne og oszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania si o zamówienie albo og oszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiaj cych: okresowe og oszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania si o zamówienie, og oszenie o zamówieniu lub og oszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nale y skopiowa z sekcji I pkt I.1 stosownego og oszenia. W przypadku wspólnego zamówienia prosz
poda nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego og oszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego og oszenia.

Cz

II: Informacje dotycz ce wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowied :

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, je eli dotyczy:

[ ]

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz
poda inny krajowy numer identyfikacyjny, je eli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (je eli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowied :

Czy wykonawca jest mikroprzedsi biorstwem
ma ym lub rednim przedsi biorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrze one8: czy wykonawca jest zak adem
pracy chronionej, „przedsi biorstwem
spo ecznym”9 lub czy b dzie realizowa
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Je eli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepe nosprawnych lub defaworyzowanych?
Je eli jest to wymagane, prosz okre li , do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepe nosprawnych lub defaworyzowanych
nale dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Je eli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urz dowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równowa ne
za wiadczenie (np. w ramach krajowego systemu

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

6
7

8
9

[…]
[….]

Prosz powtórzy informacje dotycz ce osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich
przedsi biorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s wymagane wy cznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, które nie s
mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi
przedsi biorstwami i które zatrudniaj mniej ni 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. og oszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsi biorstwem, którego g ównym celem jest spo eczna i zawodowa integracja osób niepe nosprawnych lub
defaworyzowanych.

2

(wst pnego) kwalifikowania)?
Je eli tak:
Prosz udzieli odpowiedzi w pozosta ych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej cz ci, uzupe ni
cz
V (w
stosownych przypadkach) oraz w ka dym
przypadku wype ni i podpisa cz
VI.
a) [……]

a) Prosz poda nazw wykazu lub
za wiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy:
b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania za wiadczenia jest dost pne w formie
elektronicznej, prosz poda :

b) (adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

c) Prosz poda dane referencyjne stanowi ce
podstaw wpisu do wykazu lub wydania
za wiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacj nadan w urz dowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
za wiadczenie obejmuj wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Je eli nie:
Prosz dodatkowo uzupe ni brakuj ce
informacje w cz ci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zale no ci od przypadku.
WY CZNIE je eli jest to wymagane w
stosownym og oszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenie odnosz ce si do p atno ci
sk adek na ubezpieczenie spo eczne i podatków
lub przedstawi informacje, które umo liwi
instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi
zamawiaj cemu uzyskanie tego za wiadczenia
bezpo rednio za pomoc bezp atnej krajowej
bazy danych w dowolnym pa stwie
cz onkowskim?
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowied :

Czy wykonawca bierze udzia w post powaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

Je eli tak, prosz dopilnowa , aby pozostali uczestnicy przedstawili odr bne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Je eli tak:
a) Prosz wskaza rol wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okre lone zadania itd.):
b) Prosz wskaza pozosta ych wykonawców
bior cych wspólnie udzia w post powaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
10
11

a): [……]
b): [……]

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniej , s okre lone na za wiadczeniu.
Zw aszcza w ramach grupy, konsorcjum, spó ki joint venture lub podobnego podmiotu.

3

bior cej udzia :

c): [……]

Cz

Odpowied :

ci

[ ]

W stosownych przypadkach wskazanie cz ci
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza z
ofert .

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach prosz poda imi i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upowa nionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego post powania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upowa nione do reprezentowania, o ile
istniej :

Odpowied :

Imi i nazwisko,
wraz z dat i miejscem urodzenia, je eli s
wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Dzia aj cy(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby prosz poda szczegó owe
informacje dotycz ce przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO

Zale no

od innych podmiotów:

CI INNYCH PODMIOTÓW

Odpowied :
[] Tak [] Nie

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych
podmiotów w celu spe nienia kryteriów kwalifikacji
okre lonych poni ej w cz ci IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad okre lonych
poni ej w cz ci V?

Je eli tak, prosz przedstawi – dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy – odr bny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawieraj cy informacje wymagane w niniejszej
cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III, nale ycie wype niony i podpisany przez dane podmioty.
Nale y zauwa , e dotyczy to równie wszystkich pracowników technicznych lub s b
technicznych, nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w szczególno ci
tych odpowiedzialnych za kontrol jako ci, a w przypadku zamówie publicznych na roboty budowlane
– tych, do których wykonawca b dzie móg si zwróci o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na których polega wykonawca, prosz do czy – dla
ka dego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w cz ciach IV i V12.

12

Np. dla s

b technicznych zaanga owanych w kontrol jako ci: cz

4

IV, sekcja C, pkt 3.

D: INFORMACJE DOTYCZ

CE PODWYKONAWCÓW , NA KTÓRYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, któr nale y wype ni jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot
zamawiaj cy wprost tego za da.)
Podwykonawstwo:

Odpowied :

Czy wykonawca zamierza zleci osobom trzecim
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
cz ci
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Je eli tak i o ile jest to wiadome, prosz poda
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie
da przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosz przedstawi – dla ka dego
podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III.

5

Cz
A: PODSTAWY ZWI

III: Podstawy wykluczenia

ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia:
1.

udzia w organizacji przest pczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadu ycie finansowe15;

4.

przest pstwa terrorystyczne lub przest pstwa zwi zane z dzia alno ci
terrorystyczn 16

5.

pranie pieni dzy lub finansowanie terroryzmu17

6.

praca dzieci i inne formy handlu lud mi18.

Podstawy zwi zane z wyrokami skazuj cymi
za przest pstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowi cych wdro enie podstaw
okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowied :

Czy w stosunku do samego wykonawcy b
jakiejkolwiek osoby b
cej cz onkiem organów
administracyjnych,
zarz dzaj cych
lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj cej w
przedsi biorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zosta prawomocny wyrok z
jednego z wy ej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwy ej pi ciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
okre lony
bezpo rednio w wyroku nadal obowi zuje?

[] Tak [] Nie
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza : (adres
internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]19

Je eli tak, prosz poda 20:
a) dat wyroku, okre li , których spo ród punktów
1–6 on dotyczy, oraz poda powód(-ody)
skazania;
b) wskaza , kto zosta skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zosta o to bezpo rednio

13

14

15

16

17

18

19
20

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) d ugo

okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

Zgodnie z definicj zawart w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przest pczo ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicj zawart w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urz dników Wspólnot Europejskich i
urz dników pa stw cz onkowskich 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 równie korupcj zdefiniowan w prawie krajowym instytucji
zamawiaj cej (podmiotu zamawiaj cego) 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 definicj zawart 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 równie pod eganie do pope nienia
przest pstwa, pomocnictwo, wspó sprawstwo lub usi owanie pope nienia przest pstwa, o których mowa w art. 4 tej e
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicj zawart w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa dziernika
2005 r. w sprawie przeciwdzia ania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieni dzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicj zawart w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi lud mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zast puj cej decyzj
ramow Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
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ustalone w wyroku:

y), którego(-ych) to dotyczy.
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza : (adres
internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsi wzi
rodki w celu wykazania swojej
rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWI

ZANE Z P ATNO CI PODATKÓW LUB SK ADEK NA UBEZPIECZENIE SPO ECZNE

atno
podatków
lub
ubezpieczenie spo eczne:

sk adek

na

Odpowied :

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca wywi za si ze wszystkich
obowi zków dotycz cych p atno ci podatków
lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne,
zarówno w pa stwie, w którym ma siedzib , jak i
w pa stwie cz onkowskim instytucji zamawiaj cej
lub podmiotu zamawiaj cego, je eli jest ono inne
ni pa stwo siedziby?

Je eli nie, prosz wskaza :
a) pa stwo lub pa stwo cz onkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zosta o ustalone to naruszenie
obowi zków:
1) w trybie decyzji s dowej lub administracyjnej:
–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wi
ca?

–

Prosz poda
decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile
zosta a w nim bezpo rednio
okre lona,
d ugo
okresu
wykluczenia:

dat

Podatki

Sk adki na
ubezpieczenia
spo eczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

wyroku lub

2) w inny sposób? Prosz sprecyzowa , w jaki:

c2) [ …]

c2) [ …]

d) Czy wykonawca spe ni lub spe ni swoje
obowi zki, dokonuj c p atno ci nale nych
podatków lub sk adek na ubezpieczenie
spo eczne,
lub
te
zawieraj c
wi
ce
porozumienia w celu sp aty tych nale no ci,
obejmuj ce w stosownych przypadkach naros e

d) [] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz
poda szczegó owe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz
poda szczegó owe
informacje na ten
temat: [……]

21
22
23

Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdra aj cymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzgl dniaj c charakter pope nionych przest pstw (jednorazowe, powtarzaj ce si , systematyczne itd.), obja nienie
powinno wykazywa stosowno przedsi wzi tych rodków.
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odsetki lub grzywny?

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

Je eli
odno na
dokumentacja
dotycz ca
atno ci podatków lub sk adek na ubezpieczenie
spo eczne jest dost pna w formie elektronicznej,
prosz wskaza :
C: PODSTAWY ZWI

ZANE Z NIEWYP ACALNO CI , KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI 25

Nale y zauwa
, e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni szych podstaw
wykluczenia mog by zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
og oszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak wi c prawo krajowe mo e na przyk ad
stanowi , e poj cie „powa nego wykroczenia zawodowego” mo e obejmowa kilka ró nych
postaci zachowania stanowi cego wykroczenie.
Informacje
dotycz ce
niewyp acalno ci, konfliktu
wykrocze zawodowych

Odpowied :

ewentualnej
interesów lub

Czy wykonawca, wedle w asnej wiedzy,
naruszy swoje obowi zki w dziedzinie prawa
rodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy26?

[] Tak [] Nie
Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi
rodki
w celu wykazania swojej rzetelno ci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki:
[……]
[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajduje si w jednej z
nast puj cych sytuacji:
a) zbankrutowa ; lub
b) prowadzone jest wobec niego
post powanie upad ciowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawar uk ad z wierzycielami; lub
d) znajduje si w innej tego rodzaju sytuacji
wynikaj cej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarz dza likwidator lub s d; lub
f) jego dzia alno gospodarcza jest zawieszona?
Je eli tak:
–

Prosz poda szczegó owe informacje:

–

Prosz poda
powy szej

24
25
26

27

powody, które pomimo
sytuacji
umo liwiaj

–

[……]

Prosz powtórzy 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 og oszeniu lub w dokumentach
zamówienia b
w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne og oszenie lub dokumenty zamówienia.
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–

realizacj
zamówienia,
z
uwzgl dnieniem
maj cych
zastosowanie przepisów krajowych i
rodków dotycz cych kontynuowania
dzia alno ci gospodarczej28.
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

[……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Czy wykonawca jest winien powa nego
wykroczenia zawodowego29?
Je eli tak, prosz poda szczegó owe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi
rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki:
[……]
[] Tak [] Nie

Czy wykonawca zawar z innymi wykonawcami
porozumienia maj ce na celu zak ócenie
konkurencji?
Je eli tak, prosz poda szczegó owe informacje
na ten temat:

[…]
Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi
rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udzia em w
post powaniu o udzielenie zamówienia?
Je eli tak, prosz poda szczegó owe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi zane z
wykonawc doradza (-o) instytucji zamawiaj cej
lub podmiotowi zamawiaj cemu b
by (-o) w
inny sposób zaanga owany(-e) w
przygotowanie post powania o udzielenie
zamówienia?
Je eli tak, prosz poda szczegó owe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdowa si w sytuacji, w której
wcze niejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcze niejsza umowa z podmiotem
zamawiaj cym lub wcze niejsza umowa w
sprawie koncesji zosta a rozwi zana przed
czasem, lub w której na one zosta o
odszkodowanie b
inne porównywalne sankcje
w zwi zku z t wcze niejsz umow ?
Je eli tak, prosz poda szczegó owe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

28

29
30

[…]

[…]

[…]
Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi
rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki:

Nie trzeba podawa tych informacji, je eli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–
f) sta o si obowi zkowe na mocy obowi zuj cego prawa krajowego bez adnej mo liwo ci odst pstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy s pomimo to w stanie zrealizowa zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia.
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[……]

Czy wykonawca mo e potwierdzi , e:
nie jest winny powa nego wprowadzenia w b d
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spe nienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zatai tych informacji;
c) jest w stanie niezw ocznie przedstawi
dokumenty potwierdzaj ce wymagane przez
instytucj zamawiaj
lub podmiot zamawiaj cy;
oraz
d) nie przedsi wzi kroków, aby w bezprawny
sposób wp yn na proces podejmowania decyzji
przez instytucj zamawiaj
lub podmiot
zamawiaj cy, pozyska informacje poufne, które
mog da mu nienale
przewag w
post powaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi wprowadzaj ce
w b d informacje, które mog mie istotny wp yw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOG

BY PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA STWA
CZ ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO

Podstawy
wykluczenia
wy cznie krajowym

o

charakterze

Czy maj zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wy cznie krajowym okre lone w
stosownym og oszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Je eli dokumentacja wymagana w stosownym
og oszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza :
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wy cznie krajowym, czy
wykonawca przedsi wzi
rodki w celu
samooczyszczenia?
Je eli tak, prosz opisa przedsi wzi te rodki:

31

Odpowied :

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[] Tak [] Nie

[……]

Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
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Cz

IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja
wiadcza, e:
: OGÓLNE O

lub sekcje A–D w niniejszej cz

ci) wykonawca

WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wype ni to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub
podmiot zamawiaj cy wskaza y w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w og oszeniu, e wykonawca mo e ograniczy si do wype nienia sekcji
w
cz ci IV i nie musi wype nia adnej z pozosta ych sekcji w cz ci IV:
Spe nienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji

Odpowied

Spe nia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca
lub podmiot zamawiaj cy wymagaj danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu.
Kompetencje

Odpowied

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
pa stwie cz onkowskim siedziby wykonawcy 32:
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

[…]

2) W odniesieniu do zamówie publicznych na
us ugi:
Czy konieczne jest posiadanie okre lonego
zezwolenia lub bycie cz onkiem okre lonej
organizacji, aby mie mo liwo
wiadczenia
us ugi, o której mowa, w pa stwie siedziby
wykonawcy?
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie
Je eli tak, prosz okre li , o jakie zezwolenie lub
status cz onkowski chodzi, i wskaza , czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca
lub podmiot zamawiaj cy wymagaj danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowied :

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ci gu
okre lonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym og oszeniu lub dokumentach
zamówienia jest nast puj cy:

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

32

Zgodnie z opisem w za czniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych pa stw cz onkowskich mog
by zobowi zani do spe nienia innych wymogów okre lonych w tym za czniku.
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i/lub
1b) Jego redni roczny obrót w ci gu
okre lonej liczby lat wymaganej w stosownym
og oszeniu lub dokumentach zamówienia jest
nast puj cy33 ():
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

(liczba lat, redni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze dzia alno ci gospodarczej obj tym
zamówieniem i okre lonym w stosownym
og oszeniu lub dokumentach zamówienia w ci gu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nast puj cy:
i/lub
2b) Jego redni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ci gu okre lonej
liczby lat wymaganej w stosownym
og oszeniu lub dokumentach zamówienia jest
nast puj cy34:
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

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

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

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

3) W przypadku gdy informacje dotycz ce obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie s dost pne za
ca y wymagany okres, prosz poda dat
za enia przedsi biorstwa wykonawcy lub
rozpocz cia dzia alno ci przez wykonawc :

[……]

4) W odniesieniu do wska ników finansowych35
okre lonych w stosownym og oszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
wiadcza, e aktualna(-e) warto (-ci)
wymaganego(-ych) wska nika(-ów) jest (s )
nast puj ca(-e):
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

(okre lenie wymaganego wska nika – stosunek X
do Y36 – oraz warto ):
[……], [……]37

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

5) W ramach ubezpieczenia z tytu u ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nast puj
kwot :
Je eli te informacje s dost pne w formie
elektronicznej, prosz wskaza :

[……] […] waluta
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mog y zosta okre lone w stosownym
og oszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca o wiadcza, e
Je eli odno na dokumentacja, która mog a
zosta okre lona w stosownym og oszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dost pna w formie
elektronicznej, prosz wskaza :

33
34
35
36
37

[……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Jedynie je eli jest to dopuszczone w stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie je eli jest to dopuszczone w stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowi za .
Np. stosunek aktywów do zobowi za .
Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: ZDOLNO

TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca
lub podmiot zamawiaj cy wymagaj danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu.
Zdolno

techniczna i zawodowa

Odpowied :

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówie
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykona
nast puj ce roboty budowlane okre lonego
rodzaju:
Je eli odno na dokumentacja dotycz ca
zadowalaj cego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwa niejszych robót
budowlanych jest dost pna w formie
elektronicznej, prosz wskaza :

Liczba lat (okres ten zosta wskazany w
stosownym og oszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówie
publicznych na dostawy i zamówie
publicznych na us ugi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizowa
nast puj ce g ówne dostawy okre lonego
rodzaju lub wy wiadczy nast puj ce g ówne
us ugi okre lonego rodzaju: Przy sporz dzaniu
wykazu prosz poda kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:

Liczba lat (okres ten zosta
stosownym
og oszeniu
lub
zamówienia): […]
Opis

2) Mo e skorzysta z us ug nast puj cych
pracowników
technicznych
lub
s b
technicznych41,
w
szczególno ci
tych
odpowiedzialnych
za
kontrol
jako ci:
W przypadku zamówie publicznych na roboty
budowlane wykonawca b dzie móg si zwróci
do nast puj cych pracowników technicznych lub
b technicznych o wykonanie robót:

[……]

3)
Korzysta
z
nast puj cych
urz dze
technicznych
oraz
rodków
w
celu
zapewnienia jako ci,
a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nast puj ce:

[……]

4) Podczas realizacji zamówienia b dzie móg
stosowa
nast puj ce systemy zarz dzania
cuchem dostaw i ledzenia
cucha dostaw:

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub us ug o
onym charakterze, które maj zosta
dostarczone, lub – wyj tkowo – w odniesieniu
do produktów lub us ug o szczególnym
przeznaczeniu:
38

39

40

41

Kwoty

Daty

wskazany w
dokumentach

Odbiorcy

[……]

[] Tak [] Nie

Instytucje zamawiaj ce mog wymaga , aby okres ten wynosi do pi ciu lat, i dopuszcza legitymowanie si
do wiadczeniem sprzed ponad pi ciu lat.
Instytucje zamawiaj ce mog wymaga , aby okres ten wynosi do trzech lat, i dopuszcza legitymowanie si
do wiadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi s owy, nale y wymieni wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmowa zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub us ug.
W przypadku pracowników technicznych lub s b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolno ci wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale y
wype ni odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolno ci produkcyjnych lub
zdolno ci technicznych, a w razie konieczno ci
tak e dost pnych mu rodków naukowych i
badawczych, jak równie rodków kontroli
jako ci?
6) Nast puj cym wykszta ceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje si :
a) sam us ugodawca lub wykonawca:
lub (w zale no ci od wymogów okre lonych w
stosownym og oszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
dzie móg stosowa nast puj ce rodki
zarz dzania rodowiskowego:

[……]

8) Wielko
redniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebno kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach s nast puj ce

Rok, rednie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebno kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) B dzie dysponowa nast puj cymi
narz dziami, wyposa eniem zak adu i
urz dzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci
podwykonawcom43 nast puj
cz
(procentow ) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówie publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które maj by
dostarczone i którym nie musi towarzyszy
wiadectwo autentyczno ci.
Wykonawca o wiadcza ponadto, e w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
wiadectwa autentyczno ci.
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

12) W odniesieniu do zamówie publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca mo e przedstawi wymagane
za wiadczenia sporz dzone przez urz dowe
instytuty lub agencje kontroli jako ci o
uznanych kompetencjach, potwierdzaj ce
42

43

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie

Kontrol ma przeprowadza instytucja zamawiaj ca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgod – w jej
imieniu, w ciwy organ urz dowy pa stwa, w którym dostawca lub us ugodawca ma siedzib .
Nale y zauwa
, e je eli wykonawca postanowi zleci podwykonawcom realizacj cz ci zamówienia oraz
polega na zdolno ci podwykonawców na potrzeby realizacji tej cz ci, to nale y wype ni odr bny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powy ej, cz
II sekcja C).
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zgodno produktów poprzez wyra ne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zosta y okre lone w stosownym
og oszeniu lub dokumentach zamówienia?
Je eli nie, prosz wyja ni dlaczego, i wskaza ,
jakie inne rodki dowodowe mog zosta
przedstawione:
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :
D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO

[…]
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca
lub podmiot zamawiaj cy wymagaj systemów zapewniania jako ci lub norm zarz dzania
rodowiskowego w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
og oszeniu.
Systemy zapewniania jako ci
zarz dzania rodowiskowego

i

normy

Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenia sporz dzone przez niezale ne
jednostki, po wiadczaj ce spe nienie przez
wykonawc wymaganych norm zapewniania
jako ci, w tym w zakresie dost pno ci dla osób
niepe nosprawnych?
Je eli nie, prosz wyja ni dlaczego, i okre li ,
jakie inne rodki dowodowe dotycz ce systemu
zapewniania jako ci mog zosta przedstawione:
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :
Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenia sporz dzone przez niezale ne
jednostki, po wiadczaj ce spe nienie przez
wykonawc wymogów okre lonych systemów
lub norm zarz dzania rodowiskowego?
Je eli nie, prosz wyja ni dlaczego, i okre li ,
jakie inne rodki dowodowe dotycz ce systemów
lub norm zarz dzania rodowiskowego mog
zosta przedstawione:
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w
formie elektronicznej, prosz wskaza :

Odpowied :

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Cz

V: Ograniczanie liczby kwalifikuj cych si kandydatów

Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca
lub podmiot zamawiaj cy okre li y obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
maj by stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostan zaproszeni do
enia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mog towarzyszy wymogi
dotycz ce (rodzajów) za wiadcze lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym og oszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w og oszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca o wiadcza, e:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowied :

W nast puj cy sposób spe nia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
maj by stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane s okre lone
za wiadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, prosz
wskaza
dla
ka dego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Je eli niektóre z tych za wiadcze lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów s dost pne w
postaci elektronicznej44, prosz wskaza dla
ka dego z nich:

[….]

Cz

[] Tak [] Nie45

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ,
dok adne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]46

VI: O wiadczenia ko cowe

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy ej w cz ciach II–V s
dok adne i prawid owe oraz e zosta y przedstawione z pe
wiadomo ci konsekwencji powa nego
wprowadzenia w b d.
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na
danie i bez zw oki,
przedstawi za wiadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyj tkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ma mo liwo
uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzaj cych bezpo rednio za pomoc bezp atnej krajowej bazy danych w
dowolnym pa stwie cz onkowskim47, lub
b) najpó niej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ju
posiada odpowiedni dokumentacj .
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod na to, aby Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie [wskaza instytucj zamawiaj
lub podmiot zamawiaj cy okre lone w cz ci I,
sekcja A] uzyska (-a)(-o) dost p do dokumentów potwierdzaj cych informacje, które zosta y
przedstawione w ……………….. [wskaza cz
/sekcj /punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby powyżej 221 000 Euro na dostawę
odczynników wraz z dzierżawą zestawu analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej, Dz.U. S:
44
45
46
47

48

Prosz jasno wskaza , do której z pozycji odnosi si odpowied .
Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosz powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem e wykonawca przekaza niezb dne informacje (adres internetowy, dane wydaj cego urz du lub
organu, dok adne dane referencyjne dokumentacji) umo liwiaj ce instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi
zamawiaj cemu t czynno . W razie potrzeby musi temu towarzyszy odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dost pu.
W zale no ci od wdro enia w danym kraju artyku u 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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2018/S 186-419581 [okre li post powanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres
publikacyjny w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowo

oraz – je eli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
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