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23/2020 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ  

/Postępowanie powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. / 
 

I. Informacje wprowadzające 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zaprasza do składania ofert w postępowanie prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na . 

1.Dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-
immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-
immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i imunochemii 
2.Dostawę pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz  z 
dzierżawą analizatora 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W 
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

Dane Zamawiającego: 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
NIP: 617 218 9328 
KRS: 0000354792 
Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: 

mailto:przetargi@szpitaljarocin.pl
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/szpitaljarocin/SkrytkaESP 
Znak Postępowania:23/2020 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na  

Pakiet 1 

1.Dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-
immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-
immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i imunochemii  

oraz podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica - wpięcie analizatora do systemu 
dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy. 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 3. 

Pakiet 2 

2.Dostawę pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz  z 
dzierżawą analizatora oraz podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica - wpięcie analizatora 

do systemu dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy. 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 3. 

 
III. Opis części zamówienia.  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wymienionymi pakietami. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna liczbę pakietów. 

  
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  
  
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie. 

 
VI.Termin wykonania zamówienia . 
  
36 miesięcy od podpisania umowy 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego . 
 
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
- Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP zostanie wstępnie 
zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia / zał.2 /  
 
Instrukcja wypełniania JEDZ: www.uzp.gov.pl/Repozytorium Wiedzy/JEDZ/Instrukcja wypełnienia JEDZ 
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2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy 
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
 
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu , brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego.  
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w ust. VIII.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia.  

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  
pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.  
4. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 
niniejszej SIWZ.  
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

a. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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c. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub       
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
d. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 
f. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
g. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 5: 

 
1) lit. a,b  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

2) lit. f - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13,14 i 21  

 
Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17 ppkt 2), zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.  
 
h. Wypełniony i podpisany zał. 3 „Przedmiot zamówienia”   

 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
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IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiającego. 
 
Do oferty należy dołączyć: 
 
1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/  
 
2)Załącznik cenowo-asortymentowy sporządzony zgodnie ze wskazanymi  w zał. 3 ilościami badań  
zawierający w ujęciu tabelarycznym takie dane jak nazwa handlowa, producent, jednostka miary 
,ilość,cena netto szt/op, cena brutto szt/op ,wartość brutto (Wartość brutto dla poszczególnych pozycji 
należy obliczyć przez pomnożenie żądanej ilości szt/op przez cene netto szt/op, a następnie powiększenie 
tego iloczynu o podatek VAT)  podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy – należy ująć 
bezwzględnie wszystkie  odczynniki  diagnostyczne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 
wskazanej ilości badań. 
W przypadku gdy wymagana przez Zamawiającego ilość badań nie stanowi całkowitej wielokrotności 
oferowanych opakowań  handlowych możliwych do sprzedaży  należy ilość tych opakowań przyjąć z 
ewentualnym nadmiarem tak aby zapewnić wykonanie wszystkich badań. 
 
3)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ. 
 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  

            - ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (/szpitaljarocin/SkrytkaESP) 

            - poczty elektronicznej (przetargi@szpitaljarocin.pl ) 

      2.  Oferta i załączniki do oferty, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci     

           elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321 

2) w kwestiach merytorycznych –Renata Maciejewska tel. 62 33 22 340 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@szpitaljarocin.pl
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7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 

miniPortalu . 

 

I. Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

3. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email przetargi@szpitaljarocin.pl  

mailto:przetargi@szpitaljarocin.pl
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3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium.  
 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.870  zł., lub w przypadku 
składania ofert częściowych w wysokości: 
 

Pakiet  wartość zł 

1 15.600,00 

2 270,00 

  
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami ). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego  PKO BP SA 35 1020 2212 0000 5902 0304 2918 
Przelew należy zatytułować ,,WADIUM PRZETARG PAKIET NR ..... - Dostawa odczynników z dzierżawą 
analizatorów.” 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany 
rachunek bankowy. 
7. Dowód wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto należy dołączyć do oferty. 
8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej np. gwarancje bankowe, gwarancje 
ubezpieczeniowe należy je dołączyć w oryginale do oferty w postaci elektronicznej – podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego. 
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XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 14 
SIWZ. 

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się 
nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 Ustawy. 

3)Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 
skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

4)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest 
zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym zakresem 
umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków konsorcjum/podmioty wyst. 
wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest zobowiązany złożyć 
oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1  

 
5)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
2.Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna przekazaną do dnia 09.02.2021 r. do godz. 10:00. Za 
datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2021r., o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego Szpital 
Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12. 
4.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
5.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert. 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki. 
3. Cena może być tylko jedna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 9 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
      między zamawiającym a wykonawcą.  
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN 
  
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Cena 100% 
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  : 
C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty. 

 
XVIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze  z wybranym Wykonawcą 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana umowa dostawy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 3 do siwz. z uwzględnieniem 
ewentualnych modyfikacji SIWZ powstałych w trakcie postępowania. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmiana ceny brutto 
- w przypadku obniżenia ceny producenta – zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 
-zamiana produktu na nowy bądź ulepszony równoważny produkt w stosunku do uprzednio 
zaoferowanego po cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie np. w przypadku wycofania z rynku produktu 
będącego przedmiotem zamówienia , zmiana może dotyczyć również nazwy opakowania lub  
nr katalogowego – bez konieczności zmian w umowie 
- zmiana ceny jednostkowej netto określonej w zał. cenowo asortymentowym do umowy w przypadku 
zmiany sposobu konfekcjonowania produktu  
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Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania umowy: 
- w przypadku nie wykorzystania w obowiązującym okresie umowy ilości asortymentu wskazanej w 

zał. nr 1 do umowy 
- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144. 

 
XXI. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równie organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 tust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
5. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
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XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. 
Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 

       tel.  62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan 
Michał Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy implantów do 
zabiegów kostnych zgodnie niniejszą SIWZ oraz  wzorem umowy znak sprawy 23/2020, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załączniki : 
1) Formularz ofertowy 
2) JEDZ 
3) Opis przedmiotu zamówienia 
4) Umowa –Wzór 

 
 
ZATWIERDZAM: 

mailto:abi@szpitaljarocin.pl
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23/2020                                                                                                                           Zał.1 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące oferenta 

 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
e-mail...................................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
Nr KRS / CEIDG ..................................................................................................... 
 
Adres ePUAP…………………………………………………………………………….. 
 
Oferent jest małym/średnim przedsiębiorstwem*  

 TAK  
 NIE  

*zaznaczyć „x” właściwe 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 
Tel. 62 33 22 350  
 
Zobowiązania oferenta 
 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Specyfikacji  
 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie z dnia :......................  
 
Pakiet 1. 
 
Cena całości zamówienia zgodnie z zał. 3 (odczynniki , materiały zużywalne , kalibratory i kontrole 
itp.  +  czynsz za 36 m-cy ) 
 
cena netto..................................zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
podatek VAT............................zł 
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cena brutto............................... zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 

 
W tym : 
 
1) cena odczynników i materiałów zużywalnych , kalibratory i kontrole itp.   
 
cena netto..................................zł     podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
2)czynsz dzierżawny za 1 miesiąc 

        
cena netto..................................zł    podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
 
Pakiet 2. 
 
Cena całości zamówienia zgodnie z zał. 3 ( odczynniki , materiały zużywalne , kalibratory i kontrole 
itp.  +  czynsz za 36 m-cy ) 
 
cena netto..................................zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 

 
W tym : 
 
1) cena odczynników i materiałów zużywalnych , kalibratory i kontrole itp.   
 
cena netto..................................zł     podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
2)czynsz dzierżawny za 1 miesiąc 

        
cena netto..................................zł    podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 

     .........................................................................                                                                                      
(imię i nazwisko)                      

                                                                                         podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy          
 
 
Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując ich 
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wartość bez kwoty podatku. 
Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją , 
a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania i parametry wskazane w zał. nr 3 do 
siwz – Opis przedmiotu zamówienia. 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do jej 
zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 
Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oferuję termin płatności 60 dni. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy 
również podać dane proponowanych podwykonawców): 
1) ......................................................................................................................................................... 

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

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

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
Zastrzeżenie oferenta: 
Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
3 ........................................................................... 
4 ...........................................................................                                                                          
 

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

                                                                                                                                          (imię i nazwisko)                      
                                                                       podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy        

 
*niepotrzebne skreślić 
 
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE nr 002 2021/S z dnia 05/01/2021  

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2021/S 002-002436 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:   „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
E-mail do korespondencji w sprawie 
Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na 
platformie ePUAP: 

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

mailto:przetargi@szpitaljarocin.pl
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/szpitaljarocin/Skrytka ESP 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: przetarg nieograniczony na: 
1.Dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów 
eksploatacyjnych do badań biochemiczno-
immunochemicznych wraz z dzierżawą 
zintegrowanego systemu analizatorów 
bochemiczno-immunochemicznego 
przeznaczonych do badań z zakresu chemii 
klinicznej i immunochemii  

2.Dostawę pasków, kalibratorów, kontroli i 
materiałów eksploatacyjnych do badań moczu 
wraz  z dzierżawą analizatora 

 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Przetarg nieograniczony na: 

1.Dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów 
eksploatacyjnych do badań biochemiczno-
immunochemicznych wraz z dzierżawą 
zintegrowanego systemu analizatorów 
bochemiczno-immunochemicznego 
przeznaczonych do badań z zakresu chemii 
klinicznej i imunochemii  

2.Dostawę pasków, kalibratorów, kontroli i 
materiałów eksploatacyjnych do badań moczu 
wraz  z dzierżawą analizatora 

 

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

23/2020 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

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

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak:  
 

 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 



 18 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

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

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

 
a): [……] 
 
 

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

b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

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

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

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

[…] 

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

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

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

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

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

 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 
309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

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

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

 
 
 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

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

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

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

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

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

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

[……][……][……] 

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

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie 

 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

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

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

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

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

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

 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 25 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

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

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 

[] Tak [] Nie 

 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

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

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

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

Kompetencje Odpowiedź 

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

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

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

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

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

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

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

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

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

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

 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

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

[……] 
 
 
[……] 

 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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służb technicznych o wykonanie robót: 

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

[……] 

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

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

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

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

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia 
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

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

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to 
dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Zał. nr 3   Opis przedmiotu zamówienia 

 
Pakiet 1. 
Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań 
biochemiczno –immunochemicznych wraz z dzierżawą  zintegrowanego systemu analizatorów 
biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i 
immunochemii z jednej próbki pierwotnej oraz podłączenie analizatorów do systemu 
informatycznego InfoMedica 
 

L. p.  Wymagania dla przedmiotu zamówienia 
Parametry 
wymagane 

Parametry oferowane (potwierdzić 
spełnianie parametru / opisać) 

1. Producent, kraj. pochodzenia podać   

2. Nazwa, typ, model podać   

3. Rok produkcji 
Analizator nie starszy 

niż 2020 r. 
        ……………………………….rok 

Wymagania dla przedmiotu zamówienia 

4. 
Analizatory posiadają wymagane prawem 
dopuszczenie do obrotu  
i stosowania na terenie Polski. 

TAK  

5. 

System wyposażony w podajnik próbek 
umożliwiający aspirację materiału do badań 
biochemicznych i immunochemicznych  z tej 
samej próbki bez konieczności ręcznego ich 
przenoszenia między aparatami  

TAK  

6. 
Analizator wykonujący jednocześnie pracę w 
trybie rutynowym oraz CITO 

TAK  

7. 

Analizator wykonujący badania w surowicy, 
osoczu, moczu, PMR, hemolizacie,  krwi 
pełnej, z próbek pierwotnych, wtórnych i 
naczynek na mikropróbki 

TAK  

8 

Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu 
na podstawie firmowych aplikacji przez 
przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie 
pracowników laboratorium ( liczba szkoleń 
uzależniona od potrzeb pracowników, min 2 ) 

TAK  

9 
Stacja uzdatniania wody jako integralna część 
systemu wraz  z poniesieniem przez 
wykonawcę kosztów jej eksploatacji. 

TAK  

10. 
Podtrzymywanie zasilania UPS jako 
integralna część systemu 

TAK  

11. 
Modem serwisowy i możliwość połączenia on 
line 

TAK  

12. 
Wykonanie wszystkich przyłączy do 
poprawnej pracy analizatorów na koszt 
Wykonawcy. 

TAK  

13. 

Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki płynne, 
gotowe do bezpośredniego wstawienia na 
pokład analizatora bez potrzeby 
dodatkowego, manualnego ich 
przygotowania czy rozpuszczania liofilizatów. 

TAK  
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14 Stała gotowość systemu aparatów do pracy TAK  

15 
System aparatów jest przystosowany do 
pracy w sieci komputerowej 

TAK  

16 

Podłączenie zintegrowanego analizatora do 
systemu informatycznego InfoMedica wraz z 
dwukierunkową transmisją danych na koszt 
Wykonawcy 

TAK  

17 

W związku z ochroną danych osobowych, 
wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć 
wszystkie dane osobowe z pamięci 
analizatorów w siedzibie „Szpitala 
Powiatowego w Jarocinie Sp.z o.o.” przed 
demontażem i odbiorem dzierżawionych  
aparatów 

TAK  

Parametry wymagane do części immunochemicznej systemu 

18 Wydajność nie mniej niż 120 ozn./godz. TAK  

19 
Nie mniej niż 25 pozycji odczynnikowych w 
module immunochemicznym 

TAK  

20 
Metody pomiaru moduł immunochemiczny: 
chemiluminescencja 

TAK  

21 
Analizator ma identyfikować  próbki, 
kalibratory i kontrole po barkodach 

TAK  

22 
Układ dozujący aparatu  wyposażony w 
detektor skrzepów  i czujnik cieczy 

TAK  

23 
Procedura do badań CITO, z możliwością 
ciągłego ładowania próbek 

TAK  

24 
Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych 
odczynników, buforów, akcesoriów na 
pokładzie aparatu 

TAK  

25 
Kontrolowany system chłodzenia 
odczynników na pokładzie analizatora 
zapewniający ich trwałość aż do zużycia 

TAK  

26 
Możliwość zastosowania w analizatorze 
różnego typu probówek pierwotnych 

TAK  

27 
Jednorazowe końcówki dozujące materiał 
badany 

TAK  

28 
Eliminacja kontaminacji w części 
immunochemicznej – jednorazowe końcówki 
dozujące. 

TAK  

29 
Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana 
objętości próbki po przekroczeniu  liniowości 
metody. 

TAK  

30 

Oprogramowanie zawierające system 
kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda 
i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością 
archiwizacji . Kontrola w czasie rzeczywistym 
i skumulowana 

TAK  

31 
Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów 
wczytywane automatycznie 

TAK  

Parametry wymagane do części biochemicznej systemu 

   32. Łączna wydajność części biochemicznej nie TAK  
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mniejsza niż 700 oznaczeń na godzinę  (wraz 
z oznaczeniem elektrolitów) 

33 

Metody pomiaru moduł biochemiczny: 
Fotometryczne, monochromatyczne i 
bichromatyczne, punktu końcowego i 
kinetyczne; 

TAK  

34 
Co najmniej 40 pozycji odczynnikowych w 
module biochemicznym 

TAK  

35 

Kuwety pomiarowe sprawdzane 
automatycznie przez analizator, monitorujący 
stopień zużycia i konieczność wymiany. 
Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z 
zastosowaniem mediów ciekłych. 

TAK  

36 
Bezkontaktowe, bezdotykowe mieszanie 
odczynników w kuwecie pomiarowej 
eliminujące ryzyko kontaminacji. 

TAK  

37 
Elektrody jonoselektywne w module ISE 
wymieniane osobno według stopnia zużycia 

TAK  

WARUNKI SERWISU 

38 
Sprawowanie obsługi serwisowej 
zlokalizowanej na terenie RP 

Tak 
(podać dane 

teleadresowe: adres, 
telefon, faks) 

 

39 

Autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny 
producenta w oparciu o oryginalne materiały 
i części zamienne przez okres obowiązywania 
umowy na koszt Wykonawcy 

TAK  

40 
Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele 
i święta) 

TAK  

41 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie  max 5 
godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym 
niedziele i święta).  

TAK  

42 

Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 
godzin od momentu reakcji serwisu na 
zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w 
tym niedziele i święta) 
 Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, 
będzie niemożliwa wymagane urządzenie 
zastępcze na okres konieczny do wykonania 
naprawy lub wskazanie Podwykonawcy 
dysponującego tym samym lub 
porównywalnej jakości analizatorem, który w 
czasie naprawy będzie wykonywał badania 
na koszt Wykonawcy 

TAK  

43 

W przypadku powyżej 3 tych samych awarii 
trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu 
konieczność wymiany analizatora  - modułu, 
którego dotyczyło uszkodzenie  na  nowy tej 
samej klasy lub o wyższych parametrach 
technicznych 

TAK  
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WYMAGANIA DODATKOWE 

44 
Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu 
max 4 tygodni od dnia podpisania umowy 

TAK  

45 
Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań 
dla wszystkich parametrów  

TAK  

46 

Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu 
zawartej umowy, do 30 dni, w celu 
wykorzystania pozostających w magazynie 
Zamawiającego odczynników 

TAK  

47 

Dodatkowo:  
komputer  przenośny  z systemem 
operacyjnym Windows 10, pamięć RAM min.  
8GB, pakietem Office i trzy   wirówki MPW 
352 z rotorem horyzontalnym, jedna nowa 
nie starsza niż z 2020, a dwie nowe lub nie 
starsze niż z 2019 roku 

TAK  

SZKOLENIA 

48 

Szkolenie poinstalacyjne personelu u 
Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie 
prawidłowej obsługi urządzeń, min 2 (po 
uruchomieniu urządzenia, a przed 
podpisaniem protokołu odbioru 
technicznego). 

TAK  

49 

Szkolenie aplikacyjne personelu 
Zamawiającego w liczbie  5 osób w zakresie 
obsługi i interpretacji wyników - na miejscu 
po instalacji  
oraz szkolenia przypominające w zakresie 
obsługi aparatów i interpretacji wyników w 
trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy.  

 
TAK 

 
 

 
 
 
 
Planowana ilość badań:  

1.  
Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych 

Planowana 
ilość badań na 3 lata 

1 Albuminy 3 000 

2 Alfa amylaza 10 500 

3 Alkohol etylowy 2 000 

4 Aminotransferaza alaninowa 15 000 

5 Aminotransferaza asparaginianowa 13 500 

6 Antystreptolizyna O 2 100 

7 Białko C reaktywne 41 500 
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8 Białko całkowite 3 000 

9 Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym 2 500 

10 Bilirubina bezpośrednia 2 100 

11 Bilirubina całkowita 12 000 

12 Chlorki 30 000 

13 Cholesterol 15 000 

14 Cholesterol HDL 12 000 

15 Cholesterol LDL 300 

16 Czynnik reumatoidalny 1 500 

17 Dehydrogenaza mleczanowa 300 

18 Fosfataza zasadowa 3 000 

19 Fosforany nieorganiczne 3 000 

20 Gamma glutamylotransferaza 3 500 

21 Glukoza 45 000 

22 Hemoglobina glikowana 3 000 

23 Homocysteina 600 

24 Kinaza keratynowa 600 

25 Kreatynina Jaffe 45 000 

26 Kwas moczowy 6 000 

27 Mocznik 24 000 

28 Magnez 3 750 

29 Potas 30 000 

30 Sód 30 000 

31 Triglicerydy 13 500 

32 UIBC 1 200 

33 Wapń 3 500 

34 Żelazo 7 800 

35 AFP 1 500 

36 Anty-SARS CoV-2 1 200 

37 Anty-TPO 2 400 

38 Anty-HCV 2 100 

39 Anty-TG 900 

40 CA 125 2 100 

41 CA 19-9 1 200 

42 CEA 3 000 

43 CMV IgG 900 

44 CMV IgM 900 

45 Estradiol 300 

46 FT3 7 200 

47 FT4 12 000 

48 Ferrytyna 1 200 
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49 HBsAg 3 000 

50 HCG typ beta 4 500 

51 HE4 1 200 

52 HIV Combi G4,  przeciwciała antyHIV1, HIV2, antygen P24 2 100 

53 IgE 600 

54 Insulina 900 

55 Interleukina 6 900 

56 NT-proBNP 900 

57 PSA całkowite 4 500 

58 PSA wolne 1 500 

59 Progesteron 300 

60 Prokalcytonina Brahms 600 

61 Prolaktyna 1 500 

62 TSH gen3 21 000 

63 Testosteron 900 

64 Toxo IgG 1 500 

65 Toxo IgM 1 500 

66 Troponina  hs ( czas oznaczenia <=10 min) 13 500 

67 Witamina B12 2 100 

68 Witamina D3 (25-hydroksywitamina D) 2 700 

 
 
 Kalibratory:  

L.p Kalibrator Liczba opakowań kalibratora  na okres 3 lat 

1 Kalibratory dla oznaczeń  
immunochemicznych 

Dostosowane do liczby badań parametrów 
immunochemicznych  według  załącznika 

2 Kalibratory do oznaczeń biochemicznych 
 

Dostosowane do liczby badań parametrów 
biochemicznych   według  załącznika 

 
 Kontrola jakości:  
 

• Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:  
 

L.p 
 

Nazwa kontroli 
 

Liczba opakowań kontroli  na okres 3 lat 

1. 

Kontrole dla parametrów 
biochemicznych- minimum 
dwupoziomowe (normalna i 
patologiczna) 

Liczba poszczególnych  parametrów biochemicznych  według 
ilości badań podanych w załączniku 

2. 

Kontrole do oznaczeń 
immunochemicznych – minimum 
na dwóch poziomach (normalny i 
patologiczny)` 

Liczba poszczególnych  parametrów biochemicznych  według 
ilości badań podanych w załączniku 

 
Uwaga: 

✓ Surowice kontrolne o maksymalnie dwóch numerach serii w ciągu 12 miesięcy.  
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✓ Dopuszczamy jednoparametrowy i wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności 
oznaczeń na co najmniej dwóch poziomach kontroli (niskim i wysokim) 

✓ Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia. 
 

• Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:  

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę 
przedstawić w formie tabeli 

 

Lp. 
Nazwa kontroli 

zewnętrznej 
Producent/Dostawca 

Częstotliwość  kontroli 
zewnętrznej 

Nr katalogowy kontroli 
zewnętrznej/Dystrybutor 

     

     

 
 Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania 
umowy. W przypadku wyczerpania deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw do końca trwania umowy. 
 

L. p Materiały eksploatacyjne Liczba opakowań na okres 3 lat 

 
Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące 

itp. 
 

Dostosowana do liczby badań 

 
 
Pakiet 2 
 

Dostawa pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badania moczu 
wraz z dzierżawą  analizatora oraz podłączenie  do systemu informatycznego InfoMedica 
 
Planowana ilość badań moczu: 30 000/ 3 lata 
 
 

L. p.  Wymagania dla przedmiotu zamówienia Parametry wymagane 
Parametry oferowane 

(potwierdzić spełnianie parametru 
/ opisać) 

1. Producent, kraj pochodzenia podać   

2. Nazwa, typ, model podać   

3. Rok produkcji 
Analizator nie starszy 

niż 2020 r. 
 ………………………………rok 

Wymagania dla przedmiotu zamówienia 

4. Wydajność min. 500 ozn./godz TAK  

5. 

Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych 
moczu: ciężaru właściwego, pH, 
leukocytów, azotynów, białka, glukozy, ciał 
ketonowych, urobilinogenu, bilirubiny oraz 
krwi 

TAK  

6. 
Możliwość wydruku w wybranych 
jednostkach 

TAK  

7. 
Pamięć dla wyników pacjenta min. 1000, 
dla kontroli jakości min. 300 wyników 

TAK  



 42 

8. Flagowanie wyników patologicznych TAK  

9. 
Automatyczne wykrywanie zabarwienia 
próbki 

TAK  

10. Kompensacja własnego zabarwienia moczu TAK  

11. Możliwość wyboru klarowności moczu TAK  

12 Automatyczne usuwanie zużytych pasków TAK  

13 
Aparat wyposażony w  czytnik kodów 
kreskowych 

TAK  

14 
Pasek kalibracyjny do codziennej 
autokalibracji instalowany w aparacie na 
stałe 

TAK  

15 
Wymagana czułość dla białka min 12mg/dl, 
dla glukozy < 40 mg/dl 

TAK  

16 
Paski z eliminacją wpływu kwasu 
askorbinowego na wyniki 

TAK  

17 
Paski 10 parametrowe z polami testowymi 
nie mocowanymi na klej 

TAK  

18 
Wykonanie wszystkich przyłączy do 
poprawnej pracy analizatorów na koszt 
Wykonawcy. 

TAK  

19 

Podłączenie zintegrowanego analizatora do 
systemu informatycznego InfoMedica wraz 
z dwukierunkową transmisją danych na 
koszt Wykonawcy 

TAK  

20 
Podtrzymywanie zasilania UPS jako 
integralna część systemu 

TAK  

WARUNKI SERWISU 

21 
Sprawowanie obsługi serwisowej 
zlokalizowanej na terenie RP 

Tak 
(podać dane 

teleadresowe: adres, 
telefon, faks) 

 

22 

Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny 
i aplikacyjny producenta w oparciu o 
oryginalne materiały i części zamienne przez 
okres obowiązywania umowy 

TAK  

23 
Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele 
i święta) 

TAK  

24 
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie  max 5 
godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym 
niedziele i święta).  

TAK  

25 

Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 
godzin od momentu reakcji serwisu na 
zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w 
tym niedziele i święta) 
 Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, 
będzie niemożliwa wymagane urządzenie 
zastępcze na okres konieczny do wykonania 
naprawy. 

TAK  
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26 

W przypadku powyżej 3 tych samych awarii 
trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu 
konieczność wymiany analizatora  - modułu, 
którego dotyczyło uszkodzenie  na  nowy tej 
samej klasy lub o wyższych parametrach 
technicznych 

TAK  

WYMAGANIA DODATKOWE 

27 
Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu 
max 2 tygodni od dnia podpisania umowy 

TAK  

28 
Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań 
dla wszystkich parametrów w cyklach min 1  
raz w miesiącu 

TAK  

29 

Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu 
zawartej umowy, do 30 dni, w celu 
wykorzystania pozostających w magazynie 
Zamawiającego odczynników 

TAK  

30 

Dodatkowo mikroskop o parametrach nie gorszych 
niż: 
-mikroskop optyczny z oświetleniem LED lub 
halogenowym 
- 4 pozycyjny uchwyt obiektywów 
- stolik krzyżowy 75x30 prawy z uchwytem 
preparatów 
- tubus binokularny 30st./20 
- okulary 10/20 
- obiektywy : 4x, 10x, 40x, 100x olejowy 
- kondensor 0.9/1.25 
- trzy filtry barwne (niebieski, zielony i żółty 
- zasilanie sieciowe 

TAK  

SZKOLENIA 

31 

Szkolenie poinstalacyjne personelu 
Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie 
prawidłowej obsługi urządzeń, min 2 (po 
uruchomieniu urządzenia, a przed 
podpisaniem protokołu odbioru 
technicznego). 

TAK  

32 

Szkolenie aplikacyjne personelu 
Zamawiającego w liczbie  5 osób w zakresie 
obsługi i interpretacji wyników - na miejscu 
po instalacji  
oraz szkolenia przypominające w zakresie 
obsługi aparatów i interpretacji wyników w 
trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy.  

 
TAK 
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Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:  

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę 
przedstawić w formie tabeli 

 

Lp. 
Nazwa kontroli 

zewnętrznej 
Producent/Dostawca 

Częstotliwość  kontroli 
zewnętrznej 

Nr katalogowy kontroli 
zewnętrznej/Dystrybutor 

     

     

 
Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania 
umowy. W przypadku wyczerpania deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw do końca trwania umowy. 
 

L. p Materiały eksploatacyjne Liczba opakowań na okres 3 lat 

 
Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące 

itp. 
 

Dostosowana do liczby badań 

 
 
 
 
 

Zał.4   
 UMOWA  DZIERŻAWY/wzór 

ANALIZATORA WRAZ  Z  DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW 
Nr 

 

 
NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta dnia 
...............................2021r. 
POMIĘDZY: 
„Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 0000354792, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 
kapitale zakładowym w wysokości 47.367.000,00 zł., NIP 6172189328 , Regon 301415604 
 reprezentowanym przez : 
 
Henryka Szymczaka– Prezesa Zarządu   
 (zwanym dalej “Zamawiającym”) 
a 
 
.........................................................................................................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
nr ....................................................... 
reprezentowanym przez : 
.................................... 
.................................... 
(zwanym dalej “Wykonawcą”) 
 
 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 
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Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Towarów zgodnie z tym 
jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy; 
Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; 
 
DLATEGO TEŻ Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 
Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 
Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na .......................................... 
Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ........................ na ............................................ 
 
Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. 
 

 
DEFINICJE 

§ 1 

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 
1. „Umowa" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą 

wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.  
2. "Usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie Towarów, takie jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkie 

inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego. 
3. „Towary” oznaczają rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem Zamówienia 

Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
4. “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie 

Zamawiającego i Wykonawcę; 
5. "Miejsce Dostawy” oznacza miejsce lub miejsca dostawy Towarów  
6. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik 2 do Umowy. 
7. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 
 

 

 

 
§ 2 

 
1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa :  

Analizatora/analizatorów .................................................................o wartości...........zwanego dalej  „urządzeniem” 
oraz dostawa odczynników  diagnostycznych i materiałów eksploatacyjnych  zgodnie z załącznikiem nr 1  do 
niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
 
1. Wykonawca dostarczy Urządzenie , zainstaluje i uruchomi je w laboratorium Zamawiającego w Szpitalu 

Powiatowym w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1  na swój koszt w ciągu maksimum ……… dni od podpisania 
umowy. Przekazanie Urządzenia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, 
stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  :  
-Szkoleń  poinstalacyjnych personelu u Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi 
urządzeń, min 2 (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). 

- Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie  5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na 

miejscu po instalacji  oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie 

trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. 

 
3. Aparat oraz odczynniki   muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.   
4. Ilość zakupionych odczynników w stosunku do ilości wymienionych w zał. nr 1 może ulec  niewielkim zmianom w 

zależności od potrzeb Zamawiającego . 
5. Ceny jednostkowe odczynników diagnostycznych oraz materiałów eksploatacyjnych określone są w załączniku   

nr 1 do niniejszej umowy. 



 46 

6. Cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą i opłatami celnymi. Do podanych cen netto należy 
doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. 

7. Płatność za odczynniki zostanie dokonana przelewem na  konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury . 

8. Zmiany cen jednostkowych brutto mogą nastąpić w wyniku ustawowej zmiany stawek podatku VAT . 
 
 

§ 4 
 
1. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych następować będzie sukcesywnie na podstawie składanych 

przez Zamawiającego zamówień w ciągu maksimum 3 dni roboczych  licząc od daty złożenia zamówienia . 
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary odpowiadać będą warunkom określonym w dokumentach 

dopuszczających je do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Za tożsamość i jakość dostarczonych towarów w okresie ich ważności odpowiedzialny jest Wykonawca. 
4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad fizycznych dostarczonych towarów Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz za pomocą faxu. Zawiadomienie będzie stanowiło 
podstawę reklamacji. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni od daty otrzymania 
dokumentów stwierdzających w/w braki, a w przypadku jej uwzględniania dostarczy/wymieni reklamowany towar 
w ciągu następnych 5 dni.  

5. Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 % wartości brutto danej dostawy za każdy 
dzień opóźnienia. 

 
 

§  5 
 
1. Strony ustalają wysokość  miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości  

netto:  
        brutto                                                                                                                            
       Strony ustalają, że czynsz dzierżawny o którym mowa w ust. 1 płatny będzie  przelewem na  konto wskazane na    
       fakturze w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Zamawiający w przypadku uchybienia terminom zapłaty, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe. 

 
 

§ 6 
 
Zamawiający zobowiązuje się użytkować Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i  wymogami prawidłowej 
eksploatacji oraz  zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich. 

 
§  7 

 
1. Na czas trwania dzierżawy  ceduje na rzecz  Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające z 

gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji Urządzenia przekaże kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania Urządzenia, nie 
wynikające z winy Zamawiającego oraz niezbędne przeglądy w ilości min. wynikającej z DTR urządzenia 
świadczone będą przez  Wykonawcę  w ramach zaoferowanej kwoty czynszu dzierżawnego. 

3. Czas trwania gwarancji zgodny z gwarancją producenta ( nie krótszy niż  czas trwania umowy) określa karta 
gwarancyjna. 

4. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku. 
5. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku. 
6. Czas usunięcia zgłoszonej awarii do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii . 
7. Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa Wykonawca zapewni  urządzenie zastępcze na 

okres konieczny do wykonania naprawy lub wskaże Podwykonawcę dysponującego tym samym lub 
porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy 

8. W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany 
analizatora  - modułu, którego dotyczyło uszkodzenie  na  nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach 
technicznych 

 
 

 
 

§  8 
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1. Zamawiający  nie może bez zgody Wykonawcy udostępniać Urządzenia do użytkowania osobom trzecim ani go 
poddzierżawiać. 
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w 
części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść 
obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

§  9 
 

Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy. 
 

§ 10 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy odbiór  Urządzenia znajdującego się w stanie nie 

pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy. 
 

§ 11 
 
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia ………………… do dnia ................... 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 60-dniowego terminu  wypowiedzenia. 
3. Trzykrotne udokumentowane nieterminowe dostarczenie towaru upoważnia  kupującego do zerwania umowy bez 

wypowiedzenia. . 
 

§ 12 
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania 
formy pisemnej. 

§ 13 
 
 
1.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 
Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść 
obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 
 
2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 
- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmiana ceny brutto 
- w przypadku obniżenia ceny producenta – zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 
-zamiana produktu na nowy bądź ulepszony równoważny produkt w stosunku do uprzednio zaoferowanego po cenie 
nie wyższej niż w złożonej ofercie np. w przypadku wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia , 
zmiana może dotyczyć również nazwy opakowania lub nr katalogowego – bez konieczności zmian w umowie 
- zmiana ceny jednostkowej netto określonej w zał. cenowo asortymentowym do umowy w przypadku zmiany sposobu 
konfekcjonowania produktu  
 
3.Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania umowy: 

- w przypadku nie wykorzystania w obowiązującym okresie umowy ilości asortymentu wskazanej w zał. nr 1 
do umowy 

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144. 
 
4.Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- a wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 
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§ 14 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego ora z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§  15 
 
Ewentualne spory wynikłe na tle umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy siedzibie Zamawiającego. 
 

 
§  16 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


