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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO    

OO  WWAARRTTOOŚŚCCII   SSZZAACCUUNNKKOOWWEEJJ  PPOOWWYYŻŻEEJJ  113355..000000  €€uurroo  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późniejszymi zmianami), dalej zwanej „Pzp”.  

 
 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„„DDOOSSTTAAWWAA  OODDCCZZYYNNNNIIKKÓÓWW  --  II II””   

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZZPP  ––  1177  ––  002288  UUNN  

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony ( art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).  

 

Nazwa i adres zamawiającego :  

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                     

w Katowicach 

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 

tel. 32/259-16-68  fax. 32/259-16-71 
Internet: www.spskm.katowice.pl 
e-mail: duo@spskm.katowice.pl 
 
 
Kody klasyfikacji CPV :  33.69.65.00-0 odczynniki 
  
 
 
 
 

                                                   Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

                                                   02 maj 2017r.                                            

                                                             
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 
 
 
 

http://www.spskm.katowice.pl/
mailto:duo@spskm.katowice.pl
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II ))  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Opis przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 1 – 12 SIWZ: 

a) Pakiet nr 1 – Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora ABI PRISM 3130,  

b) Pakiet nr 2 – Odczynniki i materiały zużywalne do przeprowadzenia selekcji pozytywnych komórek 

CD34+ z zastosowaniem aparatu Prodigy firmy Milteny Biotech, 

c) Pakiet nr 3 – Sondy molekularne, 

d) Pakiet nr 4 – Roztwór trypsyny, 

e) Pakiet nr 5 – Odczynniki do badań diagnostycznych do analizatora ABI PRISM Serii 7000, Fast 7500, 

f) Pakiet nr 6 – Odczynniki do badań diagnostycznych do analizatora ABI PRISM Serii 7000, Fast 7500 

wzorzec masowy DNA, primery,  

g) Pakiet nr 7 – Odczynniki do odwrotnej transkrypcji do Termocyklera BIOMETRA, 

h) Pakiet nr 8 – Odczynniki do sekwenatora Genetic Analyser 3500, 

i) Pakiet nr 9  – Odczynniki i materiały zużywalne do tromboelestometru ROTEM, 

j) Pakiet nr 10 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych 

k) Pakiet nr 11 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych,  

l) Pakiet nr 12 – Odczynniki do badań diagnostycznych do analizatora Starlyte V Alfa Wasserman, 

II II ))  UUSSTTAALLEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej 
zadań (pakietów) od 1 do 12 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje 
możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów). 

2. Oferta na wybrane i oferowane przez wykonawcę zadania (pakiety) musi posiadać pełny asortyment.  

3. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanej części lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia 
wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumna ch formularzy 
cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty .  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom.  

7. Zamawiający wymaga, aby okres ważności ( przydatności do użycia) dostarczanego przedmiotu 
zamówienia, wynosił w momencie dostawy,  

a) dla Pakietów nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 – minimum 6 miesięcy terminu ważności deklarowanego przez 

producenta, 

b) dla Pakietów nr 4, 9 i 12 – minimum 6 miesięcy terminu ważności deklarowanego przez producenta, 

termin ważności powyżej 8 miesięcy jest punktowany – KRYTERIUM OCENNE:,  

c) dla Pakietów nr 10 i 11 – minimum 6 tygodni terminu ważności deklarowanego przez producenta, 

termin ważności 8 tygodni i powyżej jest punktowany – KRYTERIUM OCENNE:, 

II II II ))        UUSSTTAALLEENNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  WWYYKKOONNAANNIIEEMM  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień 
Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminach: 

a) Pakiet nr 4, 7, 9 i 12 – dostawa odczynników maksymalnie do 14 dni od daty zamówienia – 

KRYTERIUM OCENNE , 

b) Pakiet nr 1, 2, 3, 5, 6 i 8 – dostawa odczynników maksymalnie do 21 dni od daty zamówienia, 
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c) Pakietów nr 10 i 11 – dostawa odczynników izotopowych do 14 dni od daty wymaganego 

znakowania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko wraz z wniesieniem do Magazynu Szpitalnego. 

3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia 
faktury.  

4. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 
7.00 do godz. 14.00. w dni robocze.  

5. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca. 

6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia  
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) oraz z innymi 
obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie – z wyłączeniem Pakietów nr 1, 7, 8 oraz pozycji nr 
2 i 3 z Pakietu nr 6. 

IIVV))  TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII   PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie: 

a) dla Pakietów nr 5 i nr 6          – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

b) dla Pakietów nr 1, 4, 7, 8 i 9  – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

c) dla Pakietów nr 3, 10 i 11       – 24 miesiące od dnia podpisania umowy, 

d) dla Pakietu nr 12                       – do 19.01.2018r. od dnia podpisania umowy, 

e) dla Pakietu nr 2                          – do 31.12.2017r. od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VV))  WWAARRUUNNKKII   UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..    

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .  

3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do    

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                                                     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.] 

VVII ))  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  

WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKK  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA    

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp  

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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2) 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 – na druku JEDZ  

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne  – na druku JEDZ, 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 14 do 

SIWZ, 

5) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są wiadomi. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 SIWZ:  

a) ppkt 1 - 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

Pzp; 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 2 i ppkt 3  SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

4. 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 3 SIWZ, 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.  

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany                  

w pkt 2 ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym               

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

b) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 

w pkt 3. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13                

i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

9. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.  

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 

zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                      

w postępowaniu. 

2. Jednolity dokument stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                                 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                    

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.  

7. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy                 

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra 

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

od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                              

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy                  

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego dokumentów. 

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 

12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 10. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

17. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych 

przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

20. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

10. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego. 

1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

przez zamawiającego, zamawiający żąda: 

a) Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, 

certyfikacji wyrobu, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) 

dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, 

zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 

z późniejszymi zmianami)), a na żądanie Zamawiającego przedłożenia ich do wglądu 

Zamawiającemu – dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem Pakietów Nr 1, 7, 8 oraz pozycji nr 

2 i 3 z Pakietu nr 6. 

b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim (na nośniku elektronicznym np. 

płyta CD), a w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne oświadczenie, że odczynnik nie 

zawiera produktu niebezpiecznego – dotyczy wszystkich Pakietów. 

c) karty charakterystyki oferowanych odczynników – METODYKA w języku polskim ( na nośniku 

elektronicznym lub w formie papierowej) – dotyczy Pakietów Nr 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, pozycji nr 3, 

5, 7, 12, 13, 15, 16 i 17 z Pakietu nr 1 oraz pozycji nr 1 z Pakietu nr 6.  

VVII II ))      OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA  OOFFEERRTTYY  

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych             
w handlu międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wzór formularza Oferty stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ. 

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy 
i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 
dokonania poprawki.  
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10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

13.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 

 

 Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „„DDOOSSTTAAWWĘĘ   OODDCCZZYYNNNNIIKKÓÓWW  --  II II””. 
Oznaczenie sprawy: ZZPP--1177--002288  UUNN 

Nie otwierać przed 16 czerwca 2017r. godz. 11.30. 

 
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, 
która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
„„DDOOSSTTAAWWĘĘ   OODDCCZZYYNNNNIIKKÓÓWW  --  II II””. Oznaczenie sprawy: ZZPP--1177--002288  UUNN  

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  

17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na   
„„DDOOSSTTAAWWĘĘ   OODDCCZZYYNNNNIIKKÓÓWW  --  II II””. Oznaczenie sprawy: ZZPP--1177--002288  UUNN 

                           Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                            
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,  
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwar ancji 
i warunków płatności zawartych w jego ofercie.  

VVII II II ))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII  

OORRAAZZ  PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   II   DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  AA  TTAAKKŻŻEE  WWSSKKAAZZAANNIIEE  OOSSÓÓBB  

UUPPRRAAWWNNIIOONNYYCCHH  DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ   ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII ..  

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,                     

z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
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18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Dorota Uryć  

 e-mail: duo@spskm.katowice.pl;  

 numer faxu: 32/ 259-16-71;  

4. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu   27 maja 2017 roku. 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

IX) WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM..         

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie PLN:  

Pakiet Nr 1  –   13.780,00

Pakiet Nr 2  –     2.800,00 

Pakiet Nr 3  –     1.390,00 

Pakiet Nr 4  –           90,00 

Pakiet Nr 5  –   10.690,00 

Pakiet Nr 6  –         820,00

Pakiet Nr 7  –      1.010,00 

Pakiet Nr 8  –         670,00 

Pakiet Nr 9  –         360,00 

Pakiet Nr 10  –       810,00 

Pakiet Nr 11  –    2.680,00

Pakiet Nr 12  –       220,00 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 

6 Pzp: 

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 

5. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 

gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 

Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być                        

w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwa dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna. 

Tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, powinna być nieodwołalna             

i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, 
c) gwarantowaną kwotę w PLN, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie  i bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że 
kwota wadium jest mu należna zgodnie z art.46 ust.4a i 5, podając przyczyny zatrzymania wadium, 
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f) termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
wypłaty. 

6. wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarancji (Zamawiającego). 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa                       

w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice                

nr rachunku 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003.  Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

11. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - 

e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.  

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (w formach,                  

o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona                        

w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)                        

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

14.  W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa                 

w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium 

zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę odczynników - II” oznaczenie sprawy: ZP-17-028UN. 

15. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form,                  

o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

XX ))  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
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zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2., nie powoduje utraty wadium. 

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o 

której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XX II ))  MMIIEEJJSSCCEE  II   TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  II   OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT  

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert:  do dnia  16 czerwca 2017r, do godz. 11:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin otwarcia ofert: w dniu  16 czerwca 2017r. o godz. 11:30 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub 

inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty 

wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane 

w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ. 

XX II II ))    OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZAANNIIAA  CCEENNYY    

1. Opis sposobu obliczenia ceny:  oferowana ilość  x  cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = 

wartość brutto  

2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                               

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                       

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego 
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powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

         
XX II II II ))  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ   KKIIEERROOWWAAŁŁ   PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  

OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ    ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  ZZNNAACCZZEENNIIAA  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  II   SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  

 

Kryteria oceny – dla Pakietów Nr 4, 9 i 12 

Cena - 60% 

Jakość – 20% 

Termin dostawy - 20 % 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za CENĘ (Pc):  

Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 60% gdzie: 

 
C min

 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pc -  liczba punktów za cenę 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ (Pj): 
 
Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Termin ważności”  oferowanych odczynników wg poniższej 
punktacji:  

 Poniżej 8 miesięcy, ale nie mniej niż 6 miesięcy terminu deklarowanego przez producenta – 

0 punktów 

 Od 8 do 12 miesięcy terminu deklarowanego przez producenta  – 10 punktów 

 Powyżej 12 miesięcy terminu deklarowanego przez producenta  – 20 punktów 

 
Suma uzyskanych punktów za termin ważności oferowanych odczynników będzie podstawiona do 
wzoru:  

Pj = (bo  / max
 
) x 100 x 20%  gdzie: 

max
 
 - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert 

bo    – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę 
Pj    –  liczba punktów za jakość 

Oferty z terminem przydatności  odczynników do użycia poniżej 6 miesięcy  podlegają odrzuceniu. 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za kryterium TERMIN DOSTAWY (Pd): 

Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Termin dostawy”  odczynników wg poniższej punktacji: 

 Do 7 dni kalendarzowych i poniżej – 20 punktów 

 Od 7 dni  do 10 dni kalendarzowych – 10 punktów 

 Powyżej 10 dni, ale nie więcej niż 14 dni kalendarzowych – 0 punktów  

Suma uzyskanych punktów za termin ważności oferowanych odczynników będzie podstawiona do 
wzoru:  

Pd = (bo  / max
 
) x 100 x 20%  gdzie: 

max
 
 - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert 

bo    – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę 
Pj    –  liczba punktów za termin dostawy 

 
Wymagany - maksymalny termin dostawy wynosi 14 dni. Oferowanie terminu dostawy dłuższego niż 
14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w 
kryteria obliczone wg wzoru : 
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P = Pc + Pj +Pd 

P - łączna ilość punktów za kryteria   
Pc - ilość punktów za cenę odczynników 
Pj – ilość punktów za jakość  
Pd - ilość punktów za kryterium termin dostawy 

 

Kryteria oceny – dla Pakietów Nr 1, 2, 3, 5, 6 i 8 

Cena - 60% 

Jakość – 40% 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za  CENĘ:  

Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 60% gdzie: 

 
C min

 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pc -  liczba punktów za cenę 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ 

1) Zamawiający przydzieli punkty za kryterium  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników 
potwierdzająca ich oryginalność”  wg poniższej punktacji:  

 TAK  – 20 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

2)  Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania 
umowy”  wg poniższj punktacji:  

 TAK  – 20 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

Suma uzyskanych punktów za kryterium  „JAKOŚĆ”  będzie podstawiona do wzoru:  

Pj = (bo  / max
 
) x 100 x 40%  gdzie: 

max
 
 - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert 

bo    – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę 
Pj    –  liczba punktów za jakość 

Kryteria oceny – dla Pakietu Nr 7 

Cena - 60% 

Jakość – 20% 

Termin dostawy - 20 % 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za CENĘ (Pc):  

Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 60% gdzie: 

 
C min

 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pc -  liczba punktów za cenę 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ (Pj): 

 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez cały okres 
trwania umowy ”  wg poniższej punktacji:  

  TAK  – 20 punktów 

   NIE  – 0 punktów 
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Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za kryterium TERMIN DOSTAWY (Pd): 

Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Termin dostawy”  odczynników wg poniższej punktacji: 

 Do 7 dni kalendarzowych i poniżej – 20 punktów 

 Od 7 dni  do 10 dni kalendarzowych – 10 punktów 

 Powyżej 10 dni, ale nie więcej niż 14 dni kalendarzowych – 0 punktów 

Suma uzyskanych punktów za termin ważności oferowanych odczynników będzie podstawiona do 
wzoru:  

Pd = (bo  / max
 
) x 100 x 20%  gdzie: 

max
 
 - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert 

bo    – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę 
Pj    –  liczba punktów za termin dostawy 

 

Wymagany - maksymalny termin dostawy wynosi 14 dni. Oferowanie terminu dostawy dłuższego niż 14 dni 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w 
kryteria obliczone wg wzoru : 

P = Pc + Pj +Pd 

P - łączna ilość punktów za kryteria   
Pc - ilość punktów za cenę odczynników 
Pj – ilość punktów za jakość  
Pd - ilość punktów za kryterium termin dostawy 
 

Kryteria oceny – dla Pakietów Nr 10 i 11 

Cena - 60% 

Jakość – 40% 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za  CENĘ:  

Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 60% gdzie: 

 
C min

 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pc -  liczba punktów za cenę 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ 

1) Zamawiający przydzieli punkty za kryterium  „Metodyka wykonywania badań”  wg poniższej punktacji:  

 Dwie kontrole: 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Możliwość wykonania w więcej niż w jednym nastawieniu: 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Gotowa krzywa wzorcowa (tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania): 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Metodyka bez ekstrakcji: 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

2)  Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Dokładność , precyzja i czułość metody”  wg poniższj punktacji:  
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 Dokładność, metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania, zmienności testu między próbkami 
wynosi maksymalnie 20%: 

 TAK  – 15 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrz zestawu i między zestawami: 

 TAK  – 15 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Czułość metody dla  Angiotensyny 0,1ng/ml   i   Cyklosporyny 5 ng/ml oraz Wazopresyny 0,75pg/ml: 

 TAK  – 15 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

3) Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Termin ważności”  wg poniższj punktacji: 

 8 tygodni i powyżej: 

 TAK  – 15 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

Oferty z terminem ważności odczynników do użycia poniżej 6 tygodni  podlegają odrzuceniu. 

Suma uzyskanych punktów za kryterium  „JAKOŚĆ”  będzie podstawiona do wzoru:  

Pj = (bo  / max
 
) x 100 x 40%  gdzie: 

max
 
 - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert 

bo    – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę 
Pj    –  liczba punktów za jakość 

XX IIVV))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  BBYYĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  

OOFFEERRTTYY    WW  CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania 
informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,                          
a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 18 do niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie 
jest dołączona do oferty. 

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane 
przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 
Ustawy. 

6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania 
umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z 
prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. 

XX VV))  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY  
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1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5. % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003 Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

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. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. 

art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu  potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w tych formach. 

4. Z zastrzeżeniem pkt 5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt.3. lit. b) - e) SIWZ musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, 

że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

„Dostawa odczynników – II”  Oznaczenie sprawy: ZP-17-028 UN”. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. 

10. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia                   o 

zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

11.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 

148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 

kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 
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ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                     

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

XX VVII ))  WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWEEIINNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 18 do SIWZ. 

XX VVII II ))  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  WWYYKKOONNAAWWCCYY  
WW  TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. 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 użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się 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 

zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także 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. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ 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. 

8. Jeżeli zamawiający 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. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
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10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 

się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 

stron. 

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 

przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

 

 

 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załączniki nr 1 - 12 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy  

2) Załącznik nr 13 do SIWZ - formularz oferty, 

3) Załącznik nr 14 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

4) Załącznik nr 15 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 

5) Załącznik nr 16 do SIWZ - Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu, 

6) Załącznik nr 17 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie DOC (wersja 

edytowalna), 

7) Załącznik nr 18 do SIWZ - wzór umowy,  

 
 
 
 

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ  WYPEŁNIONY I PODPISANY  : 

1. Załącznik Nr 13 

2. Oferowany Załącznik asortymentowo-cenowy spośród załączników Nr 1 – 12 

3. Załącznik nr 17    w następujących częściach: 

1. Część II A 

2. Część II B 

3. Część III A 

4. Część III B 

5. Część III C 

6. Część III D 

7. Część IV Sekcja   lub sekcja A 
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W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  PROTOKOŁU Z OTWARCIA  ofert 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 14 
Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane. 

Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  Zamawiającemu  

po otrzymaniu wezwania. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 1 – Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora ABI PRISM 3130 

 
Lp. ASORTYMENT  

Równoważna 
nazwa 

Nr 
katalogowy 

Wymagana 
wielkość opak. 

Zamawiana ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto opak.  

z kol. 5 

Wartość 

Netto VAT Brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 
3130 

Zestaw kapilar 3100 & 3130 Capillary Array 36-
cm  lub równoważny, stanowiący integralną, 
zużywalną część wyposażenia posiadanego  
aparatu ABI PRISM 3130: 
- scalony zestaw 4 kapilar  wewnętrznie 
niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, 
-  o długości 36 cm, 
-  gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych 
rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 
analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), 
-  konfekcjonowany fabrycznie 

  
1 zestaw 5 

 

  

 

2 

Polimer do elektroforezy kapilarnej w 
aparacie ABI PRISM 3130 

Polimer do elektroforezy 3130 POP-4 lub 
równoważny: 
- gotowy do użycia, o własnościach spełniających 
wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie 
ABI PRISM 3130,  
-  optymalizowany do użycia w analizach 
STR,sekwencjonowania jako medium 
separacyjne fragmentów w warunkach 
denaturujących, w posiadanych aparatach ABI 
PRISM 3130, 
-  o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym 

  
3,5 ml 24 
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prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o 
długości 35-500 bp,oraz sekwencjonowanie 
- konfekcjonowany fabrycznie 

3 

Standard wielkości 35-500 bp    

Standard wielkości GeneScan 500 ROX  lub 
równoważny: 
-  gotowy do użycia, służący do wymiarowania 
badanych fragmentów DNA w zakresie od 35-
500 bp 
-  zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości 
(bp):  35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 
300, 340, 350, 400, 450, 490, 500, 
-  znakowany barwnikiem ROX, 
-  z pełną kompatybilnością współdziałania  z 
zestawem do identyfikacji osobniczej 
przedstawionym w pozycji 5 oraz spektralnym  
ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 
3130 
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 
400µl standardu o stężeniu 8 nM 

  
400 µl/8nM 6 

 

  

 

4 

Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach 
ABI PRISM 3130  

Bufor do elektroforezy z  EDTA  lub równoważny:  
-  10 x stężony bufor elektroforetyczny, o 
własnościach spełniających wymagania 
elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w 
aparatacie ABI PRISM 3130 
-  sprawdzony w użyciu, z pełną 
kompatybilnością współdziałania z polimerami 
opisanymi w poz.2, 
-  gotowy do użycia po dziesięciokrotnym 
rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, 
konfekcjonowany fabrycznie 

  
25 ml 10 

 

 

  

5 

Zestaw do identyfikacji osobniczej w 
systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny  

Zestaw do identyfikacji osobniczej  
- gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i 

  
100 t 18 
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medycynie sądowej do jednoczesnej, 
multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej 
detekcji  fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu 
analizatora ABI PRISM 3130, w następujących 
loci: 
-  znakowanych barwnikiem 5FAM: D2S1338, 
D3S1358, vWA, D16S539, 
-   znakowanych barwnikiem JOE: D8S1179, 
D18S51, D21S11, Amelogenina, 
-   znakowanych barwnikiem NED: D19S433, 
TH01, FGA, 
-  zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do 
wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, 
mieszaninę znakowanych j.w. primerów i 
termostabilną polimerazę DNA o własnościach 
Hot Start i aktywności 5u/μl), kontrolę ludzkiego 
DNA  o zdefiniowanym genotypie w zakresie 
analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę 
alleli, 
- z pełną kompatybilnością współdziałania ze  
spektralnym  ustawieniem  posiadanego aparatu 
ABI PRISM 3130 
- walidowany do identyfikacji osobniczej w 
badaniach kryminalistycznych i aplikacjach 
medycyny sądowej, 
-  wystarczający na 100 reakcji (testów) w 
objętości reakcyjnej 50μl lub na 200 reakcji 
(testów) w objętości reakcyjnej 25 μl, 
- z dostępnym oprogramowaniem do 
automatycznego genotypowania próbek 
konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 
1kompletny zestaw wymienionych powyżej 
odczynników 

6 

Formamid (HCONH2)  

Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): 
-  o przewodnictwie poniżej 30 μS,  
-  stosowany w biologii molekularnej, w procesie 
elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w 
warunkach denaturujących, 
-  gwarantujący prawidłowość rozdziału  

  
25 ml 5 
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zdenaturowanych fragmentów DNA w 
posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 
-  optycznie neutralny, 
konfekcjonowany fabrycznie 

7 

Środowisko reakcji Master Mix  

Bufor do reakcji PCR 
- zoptymalizowany mix do prowadzenia reakcji 
PCR składający się z polimerazy Ampli Taq Gold 
DNA, Amp Erase UNG, dNTPs z dUTP, 
pasywnej kontroli wewnętrznej i buforu. 
- 2 x stężony 
- konfekcjonowany fabrycznie  
- wystarczający na 200 reakcji (testów) po 50µl 
każda 

  
200 t 40 

 

  

 

8 

Primery 

Primery 
- nieznakowane  
- oczyszczone 
- możliwość syntezy do 45 par zasad 
- dostępne w stężeniu 80nmol 

  
80 nmol 5 

 

  

 

9 

Sondy  

Sondy MGB 
- znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, 
NED lub TET 
- na 3’ końcu - niefluoryzujący wygaszacz 
- oczyszczane metodą HPLC 
- dostępne w stężeniu 20nmol 

  
20 nmol 5 

 

  

 

10 

Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe  

Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well 
Reaction Plate lub równoważne: 
-  z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, 
-  optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, 
- kompatybilne pod względem ścisłego 
dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych 
termocyklerów GeneAmp 9700 i  

  
10 szt 20 
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automatycznego podajnika próbek posiadanego 
aparatuABI PRISM 3130 
-  spełniające kryteria czystości wymagane w 
analizach DNA techniką PCR, 
konfekcjonowane fabrycznie 

11 

Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki 
reakcyjne 96- dołkowe  

Nakładki Septa 96-Well  lub równoważne,  
- kompatybilne rozmiarowo i pod względem 
ścisłego dopasowania do będących na 
wyposażeniu mikropłytek MicroAmp Optical 96-
Well Reaction Plate, 
- szczelnie zamykające dołki mikropłytki, 
- wyposażone w system 96 szczelin 
umożliwiających  kapilarom swobodne i 
bezawaryjne pobranie próbek z dołków 
mikropłytki, 
- konfekcjonowane fabrycznie  

  
20 szt 6 

 

  

 

12 

Zestaw do sekwencjonowania  V.3.1 

-  zestaw o własnościach spełniających 
wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów 
DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 
- zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji 
sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 
20ul 
- zestaw umożliwiający reakcję 
sekwencjonowania długich fragmentów 
- zestaw zawiera: 10x80ul gotowego do użycia 
miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM 
dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do 
sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, 
wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji 
sekwencjonowania w objętości 20ul 

  
100 t 20 

 

  

 

13 

Polimeraza DNA w zestawie z buforem 
10xPCR i roztworem 25 mM MgCl2  

Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold 
Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM 

  
1000 u 2 
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MgCl2) lub równoważna: 
- o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, 
-  z pełną kompatybilnością współdziałania z 
zestawami odczynników do identyfikacji 
osobniczej 
konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z 
buforem do PCR i roztworem MgCl2, w 
opakowaniu (po 1000u w każdej fiolce) 

14 

Podstawki do mikropłytek reakcyjnych 96-
dołkowych  

-  96-dołkowe, stanowiące integralną część 
wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 
3130 
-  kompatybilne rozmiarowo i pod względem 
dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek 
reakcyjnych i automatycznego podajnika próbek 
aparatu ABI PRISM 3130 
- konfekcjonowane fabrycznie  

  
4 szt 1 

 

  

 

15 

Standard do sekwencjonowania 

- kompatybilny z posiadanym aparatem ABI 
PRISM 3130 
- wymagany do przeprowadzenia kalibracji 
spektralnej przed zastosowaniem odczynników 
do sekwencjonowania do Big Dye Terminator 
v.3.1 
- wystarczający do przeprowadzenie 4 kalibracji 

  
na 4 kalibracje 1 

 

  

 

16 

Odczynnik do oczyszczania 

-  odczynnik przeznaczony do oczyszczania po 
PCR sekwencyjnym 
- usuwa niewłączone barwniki 
-  proces oczyszczania jest zakończony po 40 
minutach  

  
2 ml 20 

 

  

 

17 

Kit do mutacji pojedynczego nukleotydu 
/SNP/ zaprojektowany do wyszukiwania do 10 
mutacji pojedynczego nukleotydu w znanej 
lokalizacji przy wykorzystaniu od jednej do 10 

  
100 t 1 
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matryc w jednej probówce składający się z 
polimerazy Ampli Taq DNA, znakowanych 
fluorescencyjnie ddNTPs, buforu 
reakcyjnego, matrycy kontrolnych DNA oraz 
mixu kontrolnych primerów  

18 

Nakrywki optyczne do mikropłytek 
reakcyjnych 96 dołkowych MicroAmpOptical 
Adhesive Film lub równoważne 

kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-
dolkowych mikropłytek reakcyjnych 
wykonane z cienkiej, przeżroczystej i 
przylegajacej folii, zapewniającej optyczne i 
szczelne nakrycie  mikroplytek reakcyjnych 

  
100 szt 7 

 

  

 

19 

Sondy TaqMan 
- znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, 
NED lub TET 
- na 3’ końcu cząsteczką wygaszającą 
fluorescencję - TAMRA 
- oczyszczane metodą HPLC 
- dostępne w stężeniu 20nmol 

  
20 nmol 10 

 

  

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 
  

 

 

 

 

 

__________ dnia __ __ 2017 roku         

 
            __________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 2 – Odczynniki i materiały zużywalne dla przeprowadzenia selekcji pozytywnych komórek CD34+ z zastosowaniem aparatu Prodigy 
firmy Miltenyi Biotech 

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Plansza do selekcji pozytywnej komórek 
CD34+  z krwi obwodowej 

 
 

 1 szt 3     

2 Przeciwciało monoklonalne CD34+    7,5 ml 3     

3 Bufor do przeprowadzania procedur    2 x 3 l 3     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 
 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

Pakiet nr 3 – Sondy molekularne 

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Sonda translokacyjna t(11;14) 
IGH/CCND1,dwufuzyjna;  
sonda dla chromosomu pary 11 znakowana 
SpectrumOrange (obejmująca gen 
CCND1/MYEOV) ; 
dla chromosomu pary 14 SpectrumGreen 
(obejmująca gen IGH)  

1.Sonda nie wymagająca wstępnej 
denaturacji  

2. Sonda ze znakiem CE,  

 

 

 20 t 4     

2 

Sonda molekularna podwójnie znakowana do 
badania delekcji regionu 13q14.3 ( D13S319) 
znakowana Spectrum Orange oraz 
dodatkowo zawierająca regio 13q34 
znakowana Spectrum Green 

1.Sonda nie wymagająca wstępnej 
denaturacji  

2.Sonda ze znakiem CE 

 

 

 20 t 5     

3 

Sonda molekularna rearanżacyjna typu break 
apart, podwójnie znakowana do regionu 
16q22 3'CBFB Spectrum Green 5'CBFB 
Spectrum Red),  

1.Stosowana do wykrywania aberracji 
obejmujących rearanżację genu CBFB 

 

 

 20 t 2     
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2. Sonda nie wymagająca wstępnej 
denaturacji 

3. Sonda ze znakiem CE 

4 

Sonda translokacyjna t(15;17) PML/RAR&     

1.Sonda nie wymagająca wstępnej 
denaturacji 

2. Sonda ze znakiem CE 

3. Dwufazyjna sonda dla chromosomu  pary 
15 znakowana Spectrum Orange dla 
chromosomu pary 17 SpectrumGreen 

 

 

 20 t 2     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 

 

 

 
 
__________ dnia _______ 2016 roku  
                 
 
                 ____________________________ 

                     (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 4 – Roztwór trypsyny   

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 Roztwór trypsyny 0,25% 

Sterylny roztwór , przeznaczony do hodowli 
komórkowych z solami Ca i Mg, bez 
czerwieni fenolowej. Roztwór przeznaczony 
do diagnostyki in vitro, posiada certyfikat CE 

Roztwór trypsyny w plastikowych butelkach. 
Każda partia roztworu musi posiadać 
certyfikat jakości potwierdzający : 
- jałowość,  
- pH (7,0-7,4 ) 
- osmolarność ( 285-309mOsm/kg) 
- negatywny wynik testu w kierunku 
 ikoplazmy i parwowirusa świń 
- pozytywny wynik testu biologicznego na 
odpowiednich liniach komórkowych. 

 

 

 100 ml 100     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 5 – Odczynniki do badań diagnostycznych do analizatora ABI PRISM Serii 7000, Fast 7500 

 
Lp 

ASORTYMENT  

Równoważna 
nazwa /  

Nr katalogowy 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 HBV Ilościowy   24-96 t  480 t     

a) 
 Zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji 
fragmentu DNA wirusa HBV o długości 134 
bp 

 

 

       

b) 

zestaw zawiera wszystkie odczynniki 
niezbędne do ilościowego oznaczania HBV 
metodą QPCR; odczynniki i enzymy do 
amplifikacji określonego obszaru genomu 
wirusa w zielonym kanale fluorescencyjnym 
FAM na aparacie ABIPRISM 

 

 

       

c) 

zestaw musi zawierać także drugi 
heterologiczny system amplifikacji służący 
do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR 
(wewnętrzna kontrola IC) w kanale 
fluorescencyjnym JOE na aparacie ABI 
PRISM 

 

 

       

d) 
zestaw musi zawierać 4 standardy 
umożliwiające określenie ilości wirusowego 
DNA w IU/ml 

 

 

       

e) 

zawarta w zestawie polimeraza HotStart z 
zablokowanym miejscem aktywnym przez 
chemiczną modyfikację, oświadczenie 
producenta dołączyć do oferty 
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f) 

czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 4 
IU/ml (p=0,05), co oznacza, że taka ilość 
wirusa jest wykrywana z 95% 
prawdopodobieństwem 

 

 

       

g) 
zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 
reakcji 

 
 

       

h) zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro          

2 HCV ilościowy   48-96 t  960 t     

a) 
zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji 
fragmentu RNA wirusa HCV o długości 240 
bp 

 

 

       

b) 

zestaw zawiera wszystkie odczynniki 
niezbędne do ilościowego oznaczania HCV 
metodą QPCR; odczynniki i enzymy do 
amplifikacji określonego obszaru genomu 
wirusa  

 

 

       

c) 

 zestaw musi zawierać także drugi 
heterologiczny system amplifikacji służący 
do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR 
(wewnętrzna kontrola IC)  

 

 

       

d) 
zestaw musi zawierać 4 standardy 
umożliwiające określenie ilości wirusowego 
RNA w IU/ml 

 

 

       

e) 

zawarta w zestawie polimeraza HotStart z 
zablokowanym miejscem aktywnym przez 
chemiczną modyfikację, oświadczenie 
producenta dołączyć do oferty 

 

 

       

f) 
czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 
0,19 IU/ml (p=0,05), co oznacza, że taka 
ilość wirusa jest wykrywana z 95% 
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prawdopodobieństwem 

3 CMV ilościowy   48-96 t  960 t     

a) 
zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji 
fragmentu DNA wirusa CMV 
o długości 105 bp 

 

 

       

b) 

 zestaw zawiera wszystkie odczynniki 
niezbędne do ilościowego oznaczania CMV 
metodą QPCR; odczynniki i enzymy do 
amplifikacji określonego obszaru genomu 
wirusa w zielonym kanale fluorescencyjnym 
FAM 

 

 

       

c) 

 zestaw musi zawierać także drugi 
heterologiczny system amplifikacji służący 
do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR 
(wewnętrzna kontrola IC)  

 

 

       

d) 
 zestaw musi zawierać 4 standardy 
umożliwiające określenie ilości wirusowego 
DNA w kopiach/mikrolitr 

 

 

       

e) 

 zawarta w zestawie polimeraza HotStart z 
zablokowanym miejscem aktywnym przez 
chemiczną modyfikację, oświadczenie 
producenta dołączyć do oferty 

 

 

       

f) 

 próg detekcji dla aparatu Rotor Gene Q 
wynosi 0,36 – 0,24 kopii/ul (zależnie od typu 
aparatu), co oznacza, że istnieje 95% 
prawdopodobieństwo wykrycia 
0,36 kopii/ul lub 0,24 kopii/ul w badanej 
próbce 

 

 

       

g) 
g) zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 
reakcji 

 
 

       

h)  zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro          
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4 EBV ilościowy   24-96 t  480 t     

a) 

Zestaw zawiera wszystkie odczynniki 
niezbędne do ilościowego oznaczania DNA 
wirusa EBV metodą QPCR na aparatach ABI 
PRISM. 

 

 

       

b) 
Zestaw zawiera Master Mix ,wewnętrzną 
kontrolę i  standardy do sporządzenia 
krzywej standardowej  

 

 

       

c) 
Stężenie standardu wyrażone w 
kopiach/mikrolitr 

 
 

       

d) 
Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym 
miejscem aktywnym poprzez modyfikacją 
chemiczną  

 

 

       

e) 
Koncentracja standardów niezależna od 
parametrów ekstrakcyjnych  

 
 

       

f) 
Odczynniki musza zawierać składniki i 
enzymy specyficzne do amplifikowanego 
regionu 97bp genomu wirusa 

 

 

       

g) 

Możliwość zastosowania różnej objętości 
badanego materiału do izolacji ( 200µl-1000 
µl), co pozwala na końcowe wyrażenie 
wyniku w kopiach/ µl 

 

 

       

h) 

Czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 
0,7 kopi/µl -5,3 kopi/ µl co oznacza, że 
podana ilość wirusa jest wykrywana w 95% 
przypadków. 

 

 

       

i) 
Specyficzność zestawu zwalidowana w celu 
wykluczenia potencjalnych reakcji 
krzyżowych 
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5 BKV ilościowy   48-96 t  480 t     

a) 

zestaw przeznaczony do wykonania 
ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK 
D20 próbkach ludzkiego osocza lub moczu 
zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do 
ilościowego oznaczania BKV metodą QPCR 

 

 

       

b) 

w skład zestawu wchodzą odczynniki i 
enzymy do amplifikacji określonego obszaru 
genomu BKV o długości 274 bp oraz do 
bezpośredniego wykrywania określonego 
amplikonu w zielonym kanale 
fluorescencyjnym 

 

 

       

c) 

zestaw musi zawierać także drugi, 
heterologiczny system amplifikacji, służący 
do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, 
którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną 
(IC) w kanale pomarańczowym 

 

 

       

d) 

zestaw musi zawierać 4 zewnętrzne kontrole 
dodatnie umożliwiające określenie ilości 
wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr 
próg detekcji dla aparatu Rotor-Gene Q 
wynosi 0,195 kopii/mikrolitr 
Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot 
Start z zablokowanym miejscem aktywnym 
poprzez modyfikację chemiczną,  
zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 
reakcji, 
zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 

 

 

       

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

_____________ dnia __ ____ 2017 roku       

             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Ilość potrzebna do wykonania 9 000 oznaczeń(testów) 

 

  Pakiet nr 6 – Odczynniki do badań diagnostycznych do analizatora ABI PRISM Serii 7000, Fast 7500  

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nr 

katalogowy 
Producent /  

nazwa handlowa 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jednostkowa 
netto op.  z kol. 5 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA 

1. 

CMV jakościowy 

Zestaw do jakościowego oznaczania 
wirusa MCV z detekcją na żelu 
agarozowym,  

Zestaw zawiera Master Mix, kontrolę 
pozytywną i negatywną oraz kontrolę 
zewnętrzną IC. 

Kontrola negatywna może być również 
wykorzystana na etapie izolacji DNA.  

Czułość analityczna 500 kopii/ml   

  55 t  1 op     

2 

Wzorzec masowy DNA 100bp 

1. Mieszanina fragmentów przygotowana 
przez cięcie specjalnie 
skonstruowanego plazmidu za 
pomocą restrykcyjnych endonukleaz. 

2. Mieszanina zawiera 15 fragmentów 
dwuniciowego DNA o następującej 
wielkości ( ilość par zasad): 100; 200; 

  500 µl  24 op     
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300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 
1,000; 1,100; 1,200; 1,300; 1,400; and 
1,500 i  dodatkowy prążek 2642 bp.  

3. Wskaźnik masy cząsteczkowej DNA 
XIV pozwala na dokładne określenie 
wielkości fragmentów DNA powstałych 
w reakcji PCR lub produktów trawienia 
restrykcyjnego rozdzielonych żelu 
agarozowym.  

3 

Primery 

Primery nieznakowane wg. podanych 
przez Zamawiającego sekwencji. Średnia 
długość 18-30 zasad. Skala syntezy min. 
50nM.  Primery syntezowane metodą 
bezsolną w fazie gazowej. Jednorodność 
długości produktu na poziomie 98%. 
Kontrola jakości polegająca na pomiarze 
OD, wykonaniu analizy MALDI-TOF – 
widmo po pobrania ze strony producenta. 
Dostarczane w postaci liofilizowanej wraz 
z raportem, który musi zawierać 
następujące informacje: nazwa, 
sekwencja, OD, Tm, przepis  
rozpuszczenia. 

  1 zasada 
6 000 
zasad 

    

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 

 

 
 __________ dnia _________ 2017 roku 

  
 
                   _______________          __________ 

                   (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 7 – Odczynniki do odwrotnej transkrypcji do Termocyklera BIOMETRA 

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

1. Kompletny zestaw do wykonania szybkiej, 
czułej i specyficznej analizy RT-PCR z 
wykorzystaniem starterów specyficznych dla 
genu. 

2. Zestaw zawiera kompleks enzymatyczny 
polimerazy DNA złożony z polimerazy DNA 
Taq oraz z polimerazy o aktywności 
korygującej. 

3. Mieszanina enzymów (fiolka 1) zawiera 
zabezpieczający inhibitor rybonukleaz, który 
dezaktywuje szerokie spektrum tych 
enzymów i jest aktywowany w temp. 60˚C. 
Jego obecność zabezpiecza RNA podczas 
syntezy cDNA, kiedy inne inhibitory 
rybonukleaz zawodzą. Integralność mRNA 
jest szczególnie ważna podczas analizy 
dłuższych fragmentów. Temperatura 
wydłużania wynosi zawsze 68ºC. 

4. Zestaw zawiera bufor 5x stężony 
polimeraz typu hot-start+ Transcriptor 
Reverse Transcriptase wraz z  
nukleotydami w stężeniu 1,5 nM. Bufor 
zawierający dezoksyrybonukleotydy i 
substancje dodatkowe umożliwia rozpoczęcie 
reakcji PCR w wersji „hot start”, co 
gwarantuje uzyskanie wysokiej 

 

 

 150 reakcji 15     
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specyficzności i polepszenia jakości 
wykonania poprzez redukcję procesu 
tworzenia dimerów starterów. 

5. Bufor jest odpowiedni do stosowania w 
wypadku wykonywania jednostopniowej 
reakcji  RT-PCR dla trudnych matryc 
(skomplikowana struktura drugorzędowa, 
duża zawartość par GC) bez konieczności 
zwiększania temperatury reakcji.  

6. Zestaw zawiera inhibitor Rnaz 

7. Każda seria zestawu jest testowana pod 
względem prawidłowości procesu RT-PCR. 
RT-PCR jest prowadzona dla 1000 kopii 
transkryptu in vitro RNA wirusa HAV. 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 8 – Odczynniki do sekwenatora Genetic Analyser 3500  

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 
3500 Series  -                                                                       
Polimer do elektroforezy POP-4 (384) 
Performance Optimized Polimer 3500 Series 
lub równoważny:                                              
- gotowy do użycia, o własnościach 
spełniających wymagania elektroforezy 
kapilarnej w aparacie Genetic  Analyzer 3500  
- optymalizowany do użycia w analizach 
STR, jako medium separacyjne fragmentów 
w warunkach denaturujących, Genetic 
Analyzer 3500, 
- o własnościach i usieciowieniu 
umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę 
fragmentów STR o długości 35-500 bp, 
- o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne 
zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie 
dopuszczalnym błędem +/-0,5 
bp),konfekcjonowany fabrycznie, w 
opakowaniu rozpoznawalnym przez system 
monitorowania czasu pracy i daty ważności 
odczynników (RFID - Radio Frequency 
Identification) pozwalający na 
przeprowadzenie do 384 analiz po 
zainstalowaniu  

 

 

 
384 

analizy 
15 szt     

2 HID 5-DYE Installation Standard                                                szt 2     
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5-cio kolorowy standard do instalacji aplikacji 
HID lub równoważny:                                              
- gotowy do użycia 5-cio kolorowy standard, 
o własnościach spełniających wymagania 
elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic 
Analyzer 3500  
- kompatybilny z posiadanym aparatem ABI 
3500 
- Umożliwia prace z aplikacjami analizy 
fragmentów/HID 

3 

GeneScan-600 Liz(w op.2x400rxn)   -                                                                                                         
Standard wielkości GeneScan 600 LIZ Size 
Standard lub równoważny 
- służący do wymiarowania badanych 
fragmentów DNA w zakresie od 35-600 bp, 
- znakowany barwnikiem LIZ, 
- z pełną kompatybilnością współdziałania z 
zestawami do identyfikacji 
osobniczej  oraz spektralnym ustawieniem 
posiadanego aparatu Genetic  Analyzer 
3500, 
- konfekcjonowany fabrycznie w opakowani 
ilość wystarczająca na 800 analiz 
- o stężeniu 8 nM. 

 

 

 
2 x 400 

rxn 
1     

4 

DS-33 (Dye set G5) Matrix Standard Kit  -    
kompatybilny z posiadanym aparatem ABI 
PRISM 3500 
- wymagany do przeprowadzenia kalibracji 
spektralnej przed zastosowaniem 
odczynników do sekwencjonowania 

 

 

 szt 2     

5 

3500 Instrument Capillary Array, 8 x 36 cm    
-  Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary 
Array, 8 x 36 cm 
lub równoważny, stanowiący integralną, 
zużywalną część wyposażenia posiadanego  
aparatu Genetic Analyzer 3500 
- scalony zestaw 8 kapilar  wewnętrznie 
niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, 

 

 

 zestaw 2     
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- o długości 36 cm, 
- gwarantujący prawidłowość 
elektroforetycznych rozdziałów fragmentów 
DNA  
-  konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka 
(zestaw) w opakowaniu 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 9 – Odczynniki materiały zużywalne do tromboelastometru ROTEM  

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 

Nr 
katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Naczyńka reakcyjne    200 szt 1     

2 

Odczynnik do oznaczania protrombiny / rex-
tem / lub równoważny na pojedyncze 
oznaczenia 

 

 

 
20 t 

pojedynczych 
4     

3 

Odczynnik do oznaczania fibrynogenu / fib-
tem / lub równoważny na pojedyncze 
oznaczenia 

 

 

 
20 t 

pojedynczych 
4     

4 Kontrola na poziomie normalnym    5x4 ml 2     

5 Filtry do pipet    50 szt 1     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 10 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych  

 
Lp 

ASORTYMENT  

Równoważna 
nazwa / 

 Nr katalogowy 

  
Producent 

 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Oferowana 
wielkość 

opakowania 

Zamawiana 
ilość 

oznaczeń 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Vasopresyna RIA Direct RK-VPD  
 60-100 

oznaczeń 
 600     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 11 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 11 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych  

 
Lp 

ASORTYMENT  

Równoważna 
nazwa /  

Nr katalogowy 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Oferowana 
wielkość 

opakowania 

Zamawiana 
ilość 

oznaczeń 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 Zestaw do oznaczania Cyklosopryny RIA 
Immunotech 

 
 80-100 

oznaczeń 
 14 400 ozn.     

2 Angiotensyny I matodfą RIA Immunotech  
 80-100 

oznaczeń 
 6 600 ozn.     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 12 – Odczynniki do dzierżawionego analizatora Starlyte V Alfa Wasserman   

 
Lp 

ASORTYMENT  
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy 

 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Zamawiana 
Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Cal Pack 9180Medriv    720 ml 16     

2 ISE Control Medriv    5 x (3x25ml) 2     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
       
 
             _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 13 
 

Miejscowość ………………. dnia ……………….2017r. 

 

………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 

OFERTA 
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH 

 
 

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….  

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................…………… 

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………... 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………… 

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..  

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto …………………………………………………………… 

 
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej .  

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oferuję wykonanie 
dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
 

PAKIET Nr 1 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

2)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 

 

PAKIET Nr 2 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

3)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 
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PAKIET Nr 3 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

4)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 

 

PAKIET Nr 4 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

Jakość:  ………………………………….……………miesięcy  terminu deklarowanego przez producenta   

Termin dostawy odczynników …………………………….….…..………….. dni kalendarzowych* 

 

PAKIET Nr 5 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

5)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 

 

PAKIET Nr 6 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

6)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 

 

PAKIET Nr 7 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…............   ..................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 
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Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………  ….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:     Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez cały okres trwania umowy:    TAK   /    NIE * 

Termin dostawy odczynników ………….…..…………………………………….. dni kalendarzowych 

 

PAKIET Nr 8 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ:  

1)  „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”:    TAK   /   NIE * 

7)  Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy”  :      TAK     /    NIE * 

 

PAKIET Nr 9 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

Jakość:  ………………………………….……………miesięcy  terminu deklarowanego przez producenta   

Termin dostawy odczynników …………………………….….…..………….. dni kalendarzowych* 

 

PAKIET Nr 10 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…...........   .... ...............…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….…  ……………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ: 

1) Metodyka wykonywania badań :      

–  Dwie kontrole:     TAK   /   NIE* 

–  Możliwość wykonania w więcej niż w jednym nastawieniu:   TAK   /   NIE* 

–  Gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania):     TAK   /   NIE* 

–  Metodyka bez ekstrakcji:   TAK   /   NIE* 

2) Dokładność precyzja i czułość metody: 

–  Dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania, zmienności testu między próbkami wynosi 

maksymalnie 20 % :     TAK   /   NIE* 

–  Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrz zestawu i między zestawami:    TAK   /   NIE* 
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–  Czułość metody dla Angiotensyny 0,1 ng/ml i dla Cyklosporyny 5 ng/ml:     TAK   /   NIE* 

–  Termin ważności 8 tygodni i powyżej:    TAK   /   NIE* 

 

PAKIET Nr 11 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…...........   .... ...............…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….…  ……………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

JAKOŚĆ: 

2) Metodyka wykonywania badań :      

–  Dwie kontrole:     TAK   /   NIE* 

–  Możliwość wykonania w więcej niż w jednym nastawieniu:   TAK   /   NIE* 

–  Gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania):     TAK   /   NIE* 

–  Metodyka bez ekstrakcji:   TAK   /   NIE* 

2) Dokładność precyzja i czułość metody: 

–  Dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania, zmienności testu między próbkami wynosi 

maksymalnie 20 % :     TAK   /   NIE* 

–  Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrz zestawu i między zestawami:    TAK   /   NIE* 

–  Czułość metody dla Wazopresyny 0,75 pg/ml:     TAK   /   NIE* 

–  Termin ważności 8 tygodni i powyżej:    TAK   /   NIE* 

 

PAKIET Nr 12 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

Jakość:  ………………………………….……………miesięcy  terminu deklarowanego przez producenta   

Termin dostawy odczynników …………………………….….…..………….. dni kalendarzowych* 

 
 
1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 18 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.  

6) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
__________ dnia __ __ 2017 roku 

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź 
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Załącznik nr 14 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA 

ODCZYNNIKÓW - II” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW - II”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że: 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do grupy kapitałowej. 

 
 
 
__________________ dnia _________2017r. 
 

 
__________________________________ 

                (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 
  

 

* - niepotrzebne skreślić. 
 
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 15 
 
 

                                                                                            Zamawiający: 
 
                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

 
Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA 

ODCZYNNIKÓW - II”  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
1
 

2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
2
 

3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ______________________ . 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia _____________2017 r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 16 

 
 

INSTRUKACJA WYPEŁNIANIA  
(Wersja wstępna) 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ  
(European Single Procurement Document ESPD) 

 
 
 
I. Wejście w życie dyrektyw a podmiotowa kwalifikacja wykonawców 

Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE2, dalej: 
„dyrektywa” lub „dyrektywy”, jak też projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), dalej „projekt ustawy” w odniesieniu do postępowań                      
o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa 
od progów unijnych3 podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie: 
1) spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
2) braku podstaw wykluczenia, 
3) jak też spełnianie kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez zamawiającego na 

potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów) jest oświadczenie własne wykonawcy 
zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane 
przez organy publiczne lub osoby trzecie. 

II. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  

Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 
dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str.16). Rozporządzenie to ma moc bezpośrednio 
obowiązującą w państwie członkowskim i wchodzi w życie najpóźniej z dniem 18 kwietnia 2016 r. 

III. Brak wdrożenia dyrektyw a JEDZ  

Od dnia 18 kwietnia 2016 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach,                  
w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, wykonawca ma prawo składania 
formularza JEDZ w celu wykazania elementów, o których mowa powyżej (pkt I. 1-3). Brak wdrożenia do 
porządku krajowego na dzień 18 kwietnia 2016 r. regulacji dyrektyw powoduje konieczność uwzględniania 
zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw w odniesieniu do formularza JEDZ, tj. – jak wskazano powyżej - z 
jednej strony prawo składnia przez wykonawców wskazanego formularza, z drugiej zaś obowiązek jego 
przyjmowania przez zamawiających. 

 IV. Podmioty składające JEDZ 

Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ 
w odniesieniu do: 
1) wykonawców 

 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ 
składa każdy z wykonawców; 

2) podmiotów trzecich 
  JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich                        

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; 
 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu 

trzeciego; 
  JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia 
  dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji 

zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie; 
3) podwykonawców 

 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania 
podwykonawców wymaga; 

 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia. 

V. Termin na złożenie JEDZ 

Wypełniony formularz JEDZ składa się: 
 w trybach jednoetapowych – wraz z ofertą; 
 w trybach wieloetapowych – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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VI. Forma JEDZ 

W przypadku zamówień lub konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wykonawcy 
zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, zgodnie z formą określoną                   
w rozporządzeniu przywołanym w pkt II. Od dnia 18 kwietnia 2018r. formularz JEDZ przekazywany będzie 
zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej. Elektroniczne narzędzie służące realizacji tego obowiązku 
przygotowywane jest przez KE. Do tego czasu JEDZ powinien być składany zgodnie  z owiązującymi aktualnie 
regulacjami krajowymi odnoszącymi się do składania dokumentów, w tym w szczególności przy 
uwzględnieniu formy wymaganej dla oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VII. Zawartość JEDZ 

 Zgodnie z dyrektywą JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 
 oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia; 
 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu; 
 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego kryteriów selekcji służących do ograniczenia liczby 

wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu; 
 określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych 
 przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji; 
 formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie                 

i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
 wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji; 
 informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających 

bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy). 

Formularz JEDZ składa się z sześciu części : 

część I. identyfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
– wypełniana przez zamawiającego 
oraz 
część II. identyfikacja wykonawcy 
część III. przesłanki wykluczenia 
część IV. warunki udziału w postępowaniu 
część V. kryteria selekcji 
część VI. podpis(y) 
– wypełnianych przez wykonawcę. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu wypełniania standardowego formularza JEDZ znajdują się                   
w trzeciej kolumnie załączonej tabeli. 

UWAGA:  Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE  

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, których wartość nie 
przekracza równowartości progów UE oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, czy też spełnianiu kryteriów selekcji składane jest w formie 
zgodnej z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, uwzględniającej aktualnie obowiązujące przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy dyrektyw nie statuują ani prawa, ani obowiązku składania i 
żądania formularza JEDZ do zamówień o wartości poniżej progów UE. 
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Załącznik Nr 17 
 
 

 

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 zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:  
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
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 zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  [ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach  

40-027 KATOWICE  ul. Francuska 20/24 ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź:    DOSTAWA ODCZYNNIKÓW - II 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: 

[ odczynniki do badań diagnostycznych  ] 

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

5
: 

[  ZP-17-028 UN ] 

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

                                                 
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. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy  

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

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

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: 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 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                 
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. 



ZZPP--1177--002288  UUNN  

str. 58 

 

(wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

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

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia 
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

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 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

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

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 

                                                 
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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biorącej udział: c): [……] 

Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

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

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

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

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

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

12
. 

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 przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
16

 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

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 podać
20

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

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

 
 

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

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie  

                                                 
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. 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

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 

 
 
 
 
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? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
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 ZAWODOWYMI
25

 

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 Odpowiedź: 

                                                 
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.  
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy

26
? 

[] Tak [] Nie 

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

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

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

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

28
. 

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 zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

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

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

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

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                 
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. 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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 
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? 

[] Tak [] Nie 

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 wykonawcy

32
: 

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.  

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 
następujący

33
 (): 

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 

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

                                                 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33

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

34
: 

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

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

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

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

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y
36

 
– 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): [……][……][……] 

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 odniesienia

38
 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 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

                                                 
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. 
38

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

39
 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 prywatnych

40
: 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

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

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 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 

[……] 

                                                 
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. 
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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zamówienia: 
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

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

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] 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 
zapewniania jakości 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): [……][……][……] 

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 

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

                                                 
43

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla 
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

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 elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(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 
członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. 
Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 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 postępowanie o 
udzielenie zamówienia pod nazwą ZP-17-028 UN - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – II : (skrócony opis, adres 
publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 18 
 

UMOWA  - PROJEKT  
 

 
Zawarta w dniu _____________ 2017 roku w Katowicach pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24 

NIP: 954 22 70 611 

który reprezentuje : 

8. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………. 

z siedzibą: ………………………………………………. 

NIP :……………………………………      REGON : …………………………………………….. 

który reprezentuje 

4. ……………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”. 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004r  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami)  przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
    Dostawa 

1) Przedmiotem dostawy są odczynniki laboratoryjne określone ilościowo i asortymentowo w Załącznikach  
nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.  
2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pkt.1 własnym transportem, na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do ____ dni od daty otrzymania zamówienia Zamawiającego w 
formie pisemnej lub faksem lub e-mailem.  
3) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą  
z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie – nie dotyczy Pakietów Nr 1, 7, 8 oraz  pozycji nr 2 i 3 
z Pakietu nr 6.  
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od 
umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 
5) Termin ważności dostarczanych odczynników musi wynosić w momencie dostawy minimum ___ miesięcy / 
tygodni  terminu ważności podanego przez producenta.  
6) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt. 
W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 
odbioru opakowań po tych odczynnikach. 
7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejsza umową w cenach i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 
8) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu 
dostawy. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego 
9) Za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT. Zamawiający dopuszcza 
dostarczenie faktury VAT oddzielnie do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu 
zamówienia. 
10) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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§ 2 
Warunki płatności  

1) Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto …..…. zł plus należny podatek 
VAT ___% . Razem: … … ...zł brutto ( słownie……….). 

2) Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 
3) Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 
4) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5) Za datę płatności uznaje  się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 3 
Kary umowne i odsetki  

1) W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w 
realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych 
w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% 
wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne potrącane 
będą z bieżących należności Wykonawcy. 
2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych 
wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
4) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej  
3 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych 
produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do  
roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia. 
5) W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych.  

§ 4 
Odstąpienie od umowy   

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.  
3) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną  
w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: 
trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 2 
niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków 
określonych w § 1 pkt. 6.   

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie obejmującej okres wykonywania umowy. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………zł Wykonawca wnosi w formie ........... 
w dniu …………… 
3) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. ( Jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy). 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1) Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od …………….2017r. do …………….r. 
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  
3) Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają: 
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a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez 
producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt, , 

b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
c) zmianę sposobu konfekcjonowania. 

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych 

i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest 

dopuszczalne. 

4) Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany:  

a) urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym odpowiedniego 
Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny odczynnika. 

b) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany 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,  
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli zmiany określone powyżej litera b-c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian 
na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona 
oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. Zmiany będą obowiązywała 

od chwili podpisania stosownego aneksu.   ZAPIS  §  6 PKT 4  NIE  DOTYCZY PAKIETÓW  NR  2, 5, 6 i 12 

5) Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje 
odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
6) Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień  
art. 54 ust. 5 ustawy dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. 
7) W przypadku zaistnienia sporów, Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 
ich rozstrzygnięcia, na drodze negocjacji. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji, Strony nie są 
w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
8) Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego 
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 
9) Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy. 
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