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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 II””   

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZZPP  ––  1177  ––  006655  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 

                                 10.07.2017r. 

                                                     
                                                              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 – 18 SIWZ: 

Pakiet nr 1 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych,  

Pakiet nr 2 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych, 

Pakiet nr 3 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych 

Pakiet nr 4 – Odczynniki do wykrywania antygenu toksyny A i B Clostridium Difficile, 

Pakiet nr 5 – Test do wykrywania karbapenemaz A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas Spp. 

Pakiet nr 6 – Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora COBAS e 411 ROCHE,  

Pakiet nr 7 – Płyny, odczynniki eksploatacyjne, przeciwciało CD 36 FITC do FACSCanto II i FACSAria 

Becton Dickinson oraz zestaw do monitorowania procesu namnażania Komórek mezenmychalnych 

na aparacie QUANTUM Beckton Dickinson, 

Pakiet nr 8 – Odczynniki chemiczne, 

Pakiet nr 9 – Odczynniki chemiczne do badań diagnostycznych, 

Pakiet nr 10 – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM i Fast 7500. 

Pakiet nr 11 – Zestaw przeciwciał do monitorowania procesu selekcji pozytywnych komórek CD34+ z 

zastosowaniem aparatu CliniMACS Prodigy,  

Pakiet nr 12 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do 

badań z zakresu Koagullologii i Hemostazy, 

Pakiet nr 13 – Odczynnik do badań diagnostycznych, 

Pakiet nr 14 – Odczynniki i materiały zużywalne do badań diagnostycznych do Sekwenatora DNA 

3130 i Genetic Analyzer 3500, 

Pakiet nr 15 – Zestawy odczynnikowe do elektroforezy i immunofiksacji białek w surowicy krwi i 

moczu z dzierżawą Systemu do elektroforezy i immunofoksacji. do badań diagnostycznych,  

Pakiet nr 16 – Odczynniki do badań diagnostycznych, 

Pakiet nr 17 – Odczynniki do badań diagnostycznych, 

Pakiet nr 18 – Odczynniki do badań diagnostycznych. 

II II ))  UUSSTTAALLEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej 
zadań (pakietów) od 1 do 18 – 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 kolumnach 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 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 – 3 –  KRYTERIUM OCENNE,   

b) dla Pakietów nr 4 – 18 – minimum 6 miesięcy terminu ważności deklarowanego przez producenta.  
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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) Pakiety nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 – dostawa odczynników  do 10 dni od daty 

zamówienia, 

b) Pakiety nr 10 i 14 – dostawa odczynników  do 21 dni od daty zamówienia 

c) Pakiety nr 1, 2 i 3 – dostawa odczynników do 14 dni od daty wymaganego znakowania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko 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. 
8.00 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 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 
17. 

7. Dla Pakietów Nr 7 i 11 Zamawiający żąda, aby oferowane odczynniki posiadały certyfikaty i dopuszczone 
były do obrotu zgodnie z CE-IVD /  RUO(GMP) / RUO .  
 

IIVV))  WWYYMMAAGGAANNIIAA  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RREEAALLIIZZAACCJJII   PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  DDLLAA  
PPAAKKIIEETTÓÓWW  NNRR  1122  ii   1155  

1) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizatory / System, a także przeprowadzi szkolenie dla 
użytkowników oraz zapewni serwis w godzinach pracy Zamawiającego. Naprawy i przeglądy w okresie 
dzierżawy Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt.  

2) Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatorów oraz bezpłatne szkolenie personelu wskazanego przez 
Zamawiającego dotyczące obsługi nastąpi w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy 
i potwierdzone zostanie protokołem odbioru technicznego – dotyczy Pakietu Nr 12. 

3) Dostawa, instalacja, uruchomienie Systemu oraz bezpłatne szkolenie personelu wskazanego przez 
Zamawiającego dotyczące obsługi nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy 
i potwierdzone zostanie protokołem odbioru technicznego – dotyczy Pakietu Nr 15.  

4) Usługa serwisowa to całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy                     
i związanych z zapewnieniem poprawnej pracy analizatorów / Systemu będących przedmiotem 
zamówienia. W ramach serwisu wymagana jest fizyczna obecność serwisanta w przypadku awarii lub 
innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.  

5) Koszty przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych 
urządzenia ponosi Wykonawca. 

6) Na czas wystąpienia awarii powyżej trzech dni Wykonawca zapewni kompleksowe wykonanie zleconych 
badań, których nie może wykonać Zamawiający z powodu awarii. 

7) Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez cały okres dzierżawy analizatorów / 
Systemu.  

8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył pełną dokumentację wszelkie instrukcje, aplikacje 
oraz opisy parametrów technicznych w języku polskim. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo po otwarciu ofert do sprawdzenia oferowanych parametrów 
urządzenia. W tym celu Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do 
zaprezentowania na własny koszt oferowanych analizatorów / Systemu i ich działania w siedzibie 
Zamawiającego. 

10) Oferowane analizatory / System muszą być oznakowane znakiem CE. 
11) Oferowane analizatory / System muszą być sprawne, wolnostojące, wyprodukowane nie wcześniej niż 

w 2017 roku. 
12) Analizatory powinny wykonywać oznaczenia przy pomocy tej samej technologii pomiaru  – dotyczy 

Pakietu nr 12.  
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VV))  TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII   PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie: 

a) dla Pakietów nr 1 – 5, oraz 12,15 i 18 – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

b) dla Pakietu nr 6, 7, 8, 9, 13, 16 i 17  – 24 miesiące od dnia podpisania umowy, 

c) dla Pakietu nr 10 i 14   – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

d) dla Pakietu nr 11   – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VVII ))  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. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2.1 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. 

2.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

2.3 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 II ))  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; 

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 

– Załącznik nr 24 

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

ubiegania się o zamówienia publiczne  – na druku JEDZ – Załącznik nr 24, 

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 – Załącznik nr 20. 

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 
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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:  

1) 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 

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. 
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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 24 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) 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. 

7) 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. 

8) 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                  
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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. 

9)  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. 

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

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 

11) 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.  

12) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

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

dotyczą.  

13) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

14) 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. 

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

16) 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. 

17) 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. 

18) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

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

19) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

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

20) 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: 
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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 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 

17. 

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. 

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

elektronicznym lub w formie papierowej) – dotyczy Pakietów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 

18 oraz Pakiet nr 10 dla pozycji 1, 4 – 7, 9 – 11 i Pakiet nr 14 dla pozycji nr 1 – 5. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu CE-IVD / RUO(GMP) / RUO (zgodnie z zapisami 

w formularzach asortymentowo – cenowych), a na żądanie Zamawiającego przedłożenia ich do 

wglądu Zamawiającemu - dotyczy  Pakietów Nr 7 i 11. 

3) W celu sprawdzenia oferowanych parametrów do oferty należy dołączyć folder lub katalog 

zawierający dokładny opis z podaniem jak najwięcej wymaganych w SIWZ parametrów 

oferowanych analizatorów – dotyczy Pakietu nr 12 i 15. 

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 19 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.  

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 II””. 
Oznaczenie sprawy: ZZPP––1177––006655  UUNN 

Nie otwierać przed 23.08.2017r. 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 II””. Oznaczenie sprawy: ZZPP––1177––006655  UUNN  
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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 II””. Oznaczenie sprawy: ZZPP––1177––006655  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 gwarancji  
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 

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     02.08.2017 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  -           970,00

Pakiet Nr 2  –          940,00 

Pakiet Nr 3  –       2.900,00 

Pakiet Nr 4  –       1.300,00 

Pakiet Nr 5  –          330,00 

Pakiet Nr 6  -        2.080,00
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Pakiet Nr 7  –       1.900,00 

Pakiet Nr 8  –          750,00 

Pakiet Nr 9  –          120,00 

Pakiet Nr 10  –     1.500,00 

Pakiet Nr 11  -         130,00

Pakiet Nr 12  –   22.800,00 

Pakiet Nr 13  –         180,00 

Pakiet Nr 14  –      2.600,00 

Pakiet Nr 15  –      5.700,00 

Pakiet Nr 16  -       3.600,00

Pakiet Nr17  –       2.200,00 

Pakiet Nr 18  –         400,00 

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. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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). 

9. 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. 

10. 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.  
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11. 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. 

12.  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 - III” oznaczenie sprawy: ZP-17-065UN. 

13. 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.  

14. 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, 

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       23.08.2017r, 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     23.08.2017r. 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; 
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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 

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 1, 2 i 3  

Cena - 60% 

Jakość – 40% 

A – 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 B – Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ 
 

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

 Dwie kontrole: 

 TAK  – 20 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Możliwość wykonania w dwóch nastawieniach: 

 TAK  – 20 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

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

 TAK  – 20 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 i równoległości, gdzie współczynnik 
zmienności testu między próbkami wynosi 20% Współczynnik zmienności <=20% 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20% precyzją zmienności 
wewnątrztestowej. Współczynnik zmienności <=20% 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

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

  DLA PAKIETU NR 1: ACTH – 6 tygodni i powyżej 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

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

 DLA PAKIETU NR 2 POZYCJA NR 1: HGH – 9 tygodni i powyżej 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

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

 DLA PAKIETU NR 2 POZYCJA NR 2: Aldosteron – 8 tygodni i powyżej 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

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

 DLA PAKIETU NR 3: ADRENALINA i NORADRENALINA – 14 tygodni i powyżej 

 TAK  – 10 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 

Kryteria oceny – dla Pakietów Nr 4 – 11, 13 – 14, 16 – 18  
 
Cena – 100%    
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

 

Kryteria oceny – dla Pakietu Nr 12 

Cena - 60% 

Jakość – 40% 

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

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

Zamawiający przydzieli punkty za poszczególne kryteria  wg poniższej punktacji:  

 „Oprogramowanie sterujące w języku polskim”: 

 TAK  – 5 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Technologia zapewniająca odczyt próbek z interferencjami HIL bez konieczności przełaczenia filtrów 

pomiarowych: 

 TAK  – 5 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Odczynnik do D–dimerów jak i materiał kontrolny do D—dimerów – ciekły: 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 „Liniowość D-dimerów minimum 7000ng/ml jedn. FEU przy pierwszym oznaczeniu”: 

 TAK  – 10 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Osocza deficytowe do oznaczeń czynników krzepnięcia pakowane po minimum 10 fiolek: 

 TAK  – 5 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Przebijak korków zamkniętego pobrania dostosowany do próbek typu Sarstedt: 

 TAK  – 5 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 

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 Pakietu Nr 15 

Cena - 60% 

Jakość – 40% 

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

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

Zamawiający przydzieli punkty za poszczególne kryteria  wg poniższej punktacji:  

 „Podłoże do wykonania rozdziału elektroforetycznego”: 

 Żel agarozowy  – 7 punktów 

 Inny rodzaj żelu  – 0 punktów 

 Automatyczny wewnętrzny lub zewnętrzny podajnik próbek : 

 TAK  – 7 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Aplikatory do nanoszenia próbek:: 

 wielorazowego użytku  – 3 punktów 

 jednorazowego użytku  – 1 punkt 

 Segmenty do nanoszenia surowic: 

 Wielorazowego użytku   – 2 punkty 

 Jednorazowego użytku  – 1 punkt 

 Automatyczne oznaczenie komponenty monoklonalnej: 

 Bez subiektywnej oceny operatora  – 6 punktów 

 Ocena komponenty monoklonalnej z udziałem operatora  – 0 punktów 

 Kompletne zestawy nie wymagające dodatkowych odczynników i akcesoriów: 

 TAK  – 8 punktów 

 NIE  – 0 punktów 

 Rozdział elektroforetyczny białek na 6 frakcji z podanymi wartościami referencyjnymi dla każdej z 6 

frakcji: 

 TAK  – 7 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 

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 

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 – Załączniki nr 25 i 26 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 
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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  

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, 
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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 – III”  Oznaczenie sprawy: ZP-17-065 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 

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 25 i 26 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 
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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. 

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 – 18 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy  

2) Załącznik nr 19 do SIWZ - formularz oferty, 

3) Załącznik nr 20 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, 
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4) Załącznik nr 21 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu 

5) Załącznik nr 22 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 

6) Załącznik nr 23 do SIWZ - Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu, 

7) Załącznik nr 24 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie DOC (wersja 

edytowalna), 

8) Załącznik nr 25 do SIWZ - wzór umowy na dostawy,  

9) Załącznik nr 26 do SIWZ - wzór umowy dla Pakietów nr 12 i 15 (dostawa + dzierżawa) 

 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ  WYPEŁNIONY I PODPISANY  : 

2) Oferowany Załącznik  asortymentowo-cenowy spośród Załączników Nr 1 – 18 

3) Załącznik Nr 19 

4) Załącznik Nr 21 

5) Załącznik Nr 22 

6) Dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VII SIWZ. 

7) Załącznik nr 24    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 

 

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 20 
Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 1 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy / 

Producent 
Ilość 

zamawiana 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

ZESTAWY DO OZNACZANIA: 

ACTH pochodzenia 
przysadkowego metodą RIA  
 + minimum 1 surowica 
kontrolna do każdego 
zestawu 

  

4 500 
oznaczeń 

50-100 
oznaczeń 

      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 
 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 A 
 

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH ODCZYNNIKÓW  

DO BADAŃ IZOTOPOWYCH DLA PAKIETU NR 1 

 

Lp. Parametr punktowane 
Oferowane warunki  

TAK / NIE* 

1. 

Metodyka wykonywania badań : 

dwie kontrole  
 

 

możliwość wykonania w dwóch nastawieniach 
 

 

gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego 
przygotowania) 

 

2. 

Dokładność, precyzja i czułość metody:          

dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i 
równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między 
próbkami wynosi 20 % 
Współczynnik zmienności <= 20% 

 

precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej  i między 
testowej        
 

 

czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest 
mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej. 
Współczynnik zmienności <= 20% 
 

 

3. Termin ważności ACTH – 6 tygodni i powyżej  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 
________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 2 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy / 

Producent 
Ilość 

zamawiana 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZESTAWY DO OZNACZANIA: 

1 

HGH IRMA + minimum 1 
surowica kontrolna do 
każdego zestawu 

  
1728 

oznaczeń 
48-96 

oznaczeń 
      

2 

Aldosteron RIA CT w 
surowicy i w moczu + 
minimum 1 surowica 
kontrolna do każdego 
zestawu 

  
5 400 

oznaczeń 
50-100 

oznaczeń 
      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 
 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 A 
 

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH ODCZYNNIKÓW 

 DO BADAŃ IZOTOPOWYCH DLA PAKIETU NR 2 POZYCJA NR 1 

 

Lp. Parametr punktowane 
Oferowane warunki  

TAK / NIE* 

1. 

Metodyka wykonywania badań : 

dwie kontrole  
 

 

możliwość wykonania w dwóch nastawieniach 
 

 

gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego 
przygotowania) 

 

2. 

Dokładność, precyzja i czułość metody:          

dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i 
równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między 
próbkami wynosi 20 % 
Współczynnik zmienności <= 20% 

 

precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej  i między 
testowej        
 

 

czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest 
mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej. 
Współczynnik zmienności <= 20% 
 

 

3. Termin ważności HGH – 9 tygodni i powyżej  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 
_____________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 B 
 

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH ODCZYNNIKÓW 

 DO BADAŃ IZOTOPOWYCH DLA PAKIETU NR 2 POZYCJA NR 2 

 

Lp. Parametr punktowane 
Oferowane warunki  

TAK / NIE* 

1. 

Metodyka wykonywania badań : 

dwie kontrole  
 

 

możliwość wykonania w dwóch nastawieniach 
 

 

gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego 
przygotowania) 

 

2. 

Dokładność, precyzja i czułość metody:          

dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i 
równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między 
próbkami wynosi 20 % 
Współczynnik zmienności <= 20% 

 

precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej  i między 
testowej        
 

 

czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest 
mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej. 
Współczynnik zmienności <= 20% 
 

 

3. Termin ważności Aldosteron – 8 tygodni i powyżej  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 
_____________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 3 – Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy / 

Producent 
Ilość 

zamawiana 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ZESTAWY DO OZNACZANIA W OSOCZU I W MOCZU: 

1 

ADRENALINY RIA + 
minimum 1 surowica 
kontrolna do każdego 
zestawu 

  
3 168 

oznaczeń 
48-96 

oznaczeń 
      

2 

NORADRENALINY RIA + 
minimum 1 surowica 
kontrolna do każdego 
zestawu 

  
3 168 

oznaczeń 
48-96 

oznaczeń 
      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 
 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 A 
 

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH ODCZYNNIKÓW 

 DO BADAŃ IZOTOPOWYCH DLA PAKIETU NR 3 POZYCJA NR 1 

 

Lp. Parametr punktowane 
Oferowane warunki  

TAK / NIE* 

1. 

Metodyka wykonywania badań : 

dwie kontrole  
 

 

możliwość wykonania w dwóch nastawieniach 
 

 

gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego 
przygotowania) 

 

2. 

Dokładność, precyzja i czułość metody:          

dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i 
równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między 
próbkami wynosi 20 % 
Współczynnik zmienności <= 20% 

 

precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej  i między 
testowej        
 

 

czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest 
mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej. 
Współczynnik zmienności <= 20% 
 

 

3. Termin ważności Adrenalina – 14 tygodni i powyżej  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 
_____________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 B 
 

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH ODCZYNNIKÓW 

 DO BADAŃ IZOTOPOWYCH DLA PAKIETU NR 3 POZYCJA NR 2 

 

Lp. Parametr punktowane 
Oferowane warunki  

TAK / NIE* 

1. 

Metodyka wykonywania badań : 

dwie kontrole  
 

 

możliwość wykonania w dwóch nastawieniach 
 

 

gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego 
przygotowania) 

 

2. 

Dokładność, precyzja i czułość metody:          

dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i 
równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między 
próbkami wynosi 20 % 
Współczynnik zmienności <= 20% 

 

precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej  i między 
testowej        
 

 

czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest 
mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej. 
Współczynnik zmienności <= 20% 
 

 

3. Termin ważności Noradrenalina – 14 tygodni i powyżej  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 
_____________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

Pakiet nr 4 – Odczynniki do wykrywania antygenu Toksyny A i B Clostridium Difficile 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy / 

Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Szybki test immunoenzymatyczny / 
jednostudzienkowy/ do jednoczesnego 
wykrywania antygenu dehydrogenazy 
glutaminowej / GDH/ Clostridium Difficile 
oraz Toksyn A i B w próbkach kału Toksyna 
A min.0,7 ng/ml, Toksyna B min.0,2 ng/ml, 
kontrola dodatnia /antygen/ zawarta w 
zestawie. 

  25 t 40 op      

2 

Test immunochromatograficzny do 
jakosciowego wykrywania podwyższonego 
poziomu laktoferyny w próbkach kału. 
Membrana testu pokryta przeciwciałami 
przeciwko laktoferynie, zawierająca 
przeciwciała sprzężone ze złotem 
koloidalnym. Kontrola dodatnia min. 2 ml 
zawarta 
w zestawie. 

  25 t 3 op      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

Do oferty należy dołączyć METODYKĘ testu zawierającą listę organizmów, z którymi nie występują rekcje krzy żowe.  

Wszystkie testy – od jednego producenta  

 
 
__________ dnia _______ 2017 roku  
                
                 ____________________________ 

                   (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

Pakiet nr 5 – Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i pseudomonas spp. 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Nr katalogowy 

/ Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
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 12 

1. 

Test probówkowy do wykrywania 
karbapenemaz klasy A, B i D  u 
Enterobacteriaceae i 
Pseudomonas spp. Specyficzność 
testu  100%, Czułość testu  97% 

  5-10 t  1 000 t      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 
 
 
 
__________ dnia _______ 2017 roku  
                
                 ____________________________ 

                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 6 – Odczynniki i materiały zużywalne do analizator COBAS e 411 ROCHE   

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nr katalogowy / 
nazwa handlowa 

Producent 
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 11 

1. Cortisol Eleksys Cobas e 411   100 ozn 54 op     

2 Cortisol CalSet Eleksys Cobas e 411   4 x 1 ml 8 op     

3 
PreciControl Universal Eleksys Cobas e 
411 

  4 x 3 ml 8 op     

4 ASSAY CUP Eleksys2010/Cobas e 411   60x60 szt 10 op     

5 ASSAY TIP Eleksys 2010/Cobas e 411   30x120 szt 10 op     

6 CalSet Vials Eleksys Cobas e 411   2x56 szt 1 op     

7 Clean Liner Eleksys 2010/Cobas e 411   14 szt 1 op     

8 Clean Cell Eleksys Cobas e 411   6x380 ml 14 op     

9 Diluent Universal Eleksys Cobas e 411   2 x 36 ml 1 op     

10 ISE Cleaning Solution Sys Clean   5 x 100 ml 2 op     

11 ProCell Eleksys Cobas e 411   6x380 ml 14 op     

12 Sys Wash Eleksys Cobas e 411   500 ml 4 op     



ZZPP--1177--006655  UUNN  

str. 31 

 

13 Sample cup  Cobas 10394246001   250 szt 25 op     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 
 
 
 
______________ dnia __ ____ 2017 roku   
 
       
 
                _________________________________ 
                                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

  Pakiet nr 7 – Płyny, odczynniki eksploatacyjne, przeciwciało CD 36 FITC do FACSCanto II i FACSAria Becton Dickinson oraz zestaw do     
                              monitorowania procesu namnażania Komórek mezenmychalnych na aparacie QUANTUM Beckton Dickinson  

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna nazwa 

asortymentu 
Producent 

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 11 

1. 

Facs Flow lub odpowiednik 

płyn roboczy / nośny  do cytometru / 
sortera 

  20 l 100 op     

2 

FACS Clean lub odpowiednik 

płyn czyszczący/dekontaminujący do 
cytometru,  zawierający 0,1% Cl  i 
15%NaOCl 

  5 l 5 op     

3 
Facs Shutdown lub odpowiednik  

płyn używany przy wyłączaniu cytometru 
  5 l 50 op     

4 
Przeciwciało CD36 FITC klon CLB-IVC7, 
klasy IgG1 

  50 t 1 000 t     

5 

BD Stemflow Human MSC Analysis kit 
for multicolor phenotyping of MSC 
expansion do aparatu QUANTUM BD 

Zestaw badanych antygenów wg. Zaleceń 
ISCT, obejmujący PcMo, CD90 FITC, CD73 
APC, CD 105 Per CP-cy5.5, CD 44 PE, 
CD45PE,, Cd 34PE, CD 11b PE, CD 19 PE, 
HLADR PE, oraz kontrole izotypowe w 
kombinacjach umożliwiających ocenę 

  50 t 1 op     
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komórek MSC, dostosowany do 1-
stopniowej procedury barwienia  komórek 
i do ustawiania kompensacji cytometru 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Wysoka jakość odczynników potwierdzona certyfikatem CE -IVD, i w dalszej kolejności RUO(GMP) lub RUO. 

Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie przeciwciała monoklonalne oraz odczynniki do pracy i kalibracji cytometru i sortera komórkowego są odczynnikami kompatybil nymi 

 z cytometrem przepływowym BD FACS Canto II i sorterem komórkowym BD FACS Aria II i posiadają atestację producenta urządzenia . 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8 



ZZPP--1177--006655  UUNN  

str. 34 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 8 – Odczynniki chemiczne  

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna nazwa 

asortymentu 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Zamawiana 
ilość  

Cena jednostkowa 
netto op.  z kol. 5 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
8 
9 

10 11 

1. 

Aceton cz.d.a. 

 
  1l 17 l     

2 Wodorotlenek sodu cz.d.a.   1 kg 2 kg     

3 Paski wskaźnikowe pH 1-14   100 szt 1 200 szt     

4 Płyn Samsona   100 ml 800 ml     

5 

Taśma parafinowa klejąco – 
zabezpieczająca do probówek typu 
Parafilm 

  10cmx38m 
50szt x 
10cm x 

38m 
    

6 Kwas solny 35-38% cz.d.a.   1 l 12 l     

7 Amoniak 25% cz.d.a.   1 l 2 l     

8 Kwas siarkowy stężony cz.d.a.   1 l 2 l     

9 Kwas octowy 80% cz.d.a.   1 l 4 l     

10 Kwas borowy cz.d.a.   1 kg 3 kg     

11 Izopropanol cz.d.a.   1 l 3 l     

12 Di-sodu wersenian x 2 H2O cz.d.a.   1 kg 5 kg     

13 Chlorek amonu cz.d.a. bezwodny   1 kg 8 kg     
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14 Chlorek wapnia cz.d.a. bezwodny    1 kg 2 kg     

15 Odważki analityczne NaOH 0,1mol/litr   10 szt 1 op     

16 Odważki analityczne HCL 0,1 mol/litr   10 szt 1 op     

17 Di-sodu wodorofosforan bezwodny cz.d.a.   1 kg 1 kg     

18 Chlorek potasu cz.d.a.   1 kg 1 kg     

19 Formaldehyd 36-38% cz.d.a.   1 l 6 l      

20 
Odważka analityczna 0,1 n 
nadmanganianu potasu cz.d.a. 

  10 szt 1 op     

21 
Odważka analityczna 0,1 n kwasu 
szczawiowego cz.d.a. 

  10 szt 1 op     

22 Olejek immersyjny   500 ml 3 000 ml     

23 Gliceryna bezwodna cz.d.a.   1 l 2 l     

24 Potasu wodorofosforan cz.d.a.   1 kg 1 kg     

25 D (+) Ksyloza   100g 100 g     

26 Chloroform cz.d.a.   1 l 4 l     

27 
Potasu diwodorofosforan cz.d.a. 
bezwodny 

  1 kg 1 kg     

28 
Roztwór buforowy o pH 7,00 do pH-metru 
Mettler Toledo 

  250 ml 1 250 ml     

29 Roztwór buforowy o pH 7,40   250 ml 1 000 ml     

30 
Roztwór buforowy o pH 4,01 do pH-metru 
Mettler Toledo 

  250 ml 1 250 ml     
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31 Potasu węglan kwaśny cz.d.a.   1 kg 4 kg     

32 Cytrynian sodu cz.d.a.   1 kg 2 kg     

33 Kwas cytrynowy cz.d.a.   1 kg 2 kg     

34 

Gradient do izolacji komórek 
jednojądrzastych do sortowania Ficoll 
Paque Premium lub równoważny sterile 
solution  lub równoważny 
Zoptymalizowany do izolacji 
mononuklearow krwi obwodowej ze 
szpiku kostnego, krwi obwodowej i krwi 
pępowinowej, odczynnik sterylny, gotowy 
do użycia, o niskim poziomie endotoksyn 
<0,12EU/ml i o stopniu toksyczności 0 

  6x100 ml 6 op     

35 

Etanol absolutny cz.d.a. do biologii 
molekularnej o czystości GC > lub= 99,8%, 
kwaśności, lub = 0,0002 meq/g, 
alkaliczności , lub= 0,0002 meq/g, 
zawartości metali ciezkich jak Pb < lub= 
0,00015o nie wykrywalnej obecności 
Dnase i Rnase 

  250 ml 36 op     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

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

ZAŁĄCZNIK Nr 9 
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 9 – Odczynniki chemiczne do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Producent 

Ilość 
zamawiana 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Metanol 
czystość (GC)>=99,9% 
kwasowość <=0,0002 meq/g 
gęstość d 20 C/20 C 
0,791-0,793 
punkt wrzenia  64-65 C 
aceton <=0,001% 
acetalaldehyd <=0,001% 
formaldehyd <=0,001% 
zw.karbonylowe jako CO 
<=0,001% 
CL <=0,5ppm 
SO4 <=1ppm 
Ag <=0,000002% 
As <=0,000002% 

  75 l 1-2,5 l       

2 

Kwas octowy lodowaty 
min.99,5% cz.d.a. 
acetalaldehyd <=2ppm 
CL <=0,4ppm 
PO4 <=0,4ppm 
Au <=0,010ppm 
Ba ,=0,010ppm 
Be <=0,005ppm 
Mo <=0,010ppm 
woda <=0,02% 

  35 l 1-2,5 l       

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    
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UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 10 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 10 – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM i Fast 7500 
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Lp 

ASORTYMENT 
Numer katalogowy / 
nazwa asortymentu 

Producent 
Ilość 

zamawiana 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Proponowana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 7 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Kit do przeprowadzania 
odwrotnej transkrypcji  
z inhibitorem RNAse 

Kit do przeprowadzania reakcji 
odwrotnej transkrypcji: 
- zawiera wszystkie potrzebne 
komponenty do konwersji  
  RNA w cDNA (random, primery, 
zoptymalizowany 
  bufor, dNTPy, MultiScribe 
MuLV reverse 
  transcriptase), 
- zawiera inhibitor RNas, 
- objętość prowadzonej reakcji 
to 20µl, 
- wystarczający do 
przeprowadzenia 500-1000 
reakcji. 

  
3 000 

reakcji 
500-1000 

reakcji 
      

2 

Mikropłytki reakcyjne  
96-dołkowe typu Fast 
typu Fast 
Mikropłytki reakcyjne MicroAmp 
Fast Optical 96-Well Reaction 
Plate lub równoważne: 
- z 96 dołkami o pojemności 0,1 
ml, 
- optycznie (fluorescencyjnie) 
neutralne, 
- kompatybilne pod względem 
ścisłego dopasowania do 
  96-dołkowego bloku 
posiadanego termocyklera 7500 
  Fast, 
- spełniające kryteria czystości 
wymagane w analizach 
  DNA technika PCR,   
- kolekcjonowane fabrycznie, po 

  600 szt 
100-200 

szt 
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200 sztuk   w opakowaniu. 

3 

Nakrywki optyczne do 
mikropłytek reakcyjnych  
96-dołkowych 

Nakrywki MicroAmp Optical 
Adhesive Film lub równoważne: 
- znajdujące zastosowanie do 
ilościowego oznaczania 
  DNA techniką real time PCR, z 
wykorzystaniem 
  będących na wyposażeniu 
aparatów 7500 Fast oraz 
  7000, 
- kompatybilne rozmiarowo do 
optycznych 
  96-dołkowych mikropłytek 
reakcyjnych, 
- wykonane z cienkiej, 
przezroczystej folii, 
zapewniającej 
  optyczne i szczelne nakrycie 
mikropłytek reakcyjnych, 

  700 szt 50-100 szt       

4 

Kit kalibracyjny do aparatu 
7500 Fast 

Kit do kalibracji aparatu ABI 
7500 Fast dla barwników ROX, 
FAM, TAMRA, VIC: 
- umożliwiający skalibrowanie 
aparatu także na barwniki: 
  SYBR Green, NED, JOE, 
- składający się z 9 płytek: 
7 płytek kalibracyjnych 
        1 płytka kalibracyjna ROI + 
płytka podstawowa 

  9 płytek  9 płytek        

5 

Kit kalibracyjny do aparatu 
7500 Fast 

Kit do kalibracji aparatu ABI 
7500 Fast dla barwników Cy3®, 
Cy5® i Texas Red, składający się 
z 3 płytek kalibracyjnych. 

  3 płytki 3 –płytki       
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6 

Zestaw do  
sekwencjonowania 
nia 

Zestaw BigDye Terminator v.1.1 
Cycle Sequencing Kit lub 
równoważny: 
- 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 20µl 
- zestaw umożliwiający reakcję 
sekwencjonowania 
  długich fragmentów, 
- zestaw zawiera: 10 x 8µl 
gotowego do użycia miksu 
  reakcyjnego, starter kontrolny 
M13, pGEM dwuniciowy 
  kontrolny DNA, 5x stężony 
bufor do sekwencjonowania 
  konfekcjonowany fabrycznie, 
wystarczający na 
  przeprowadzenie 100 reakcji 
sekwencjonowania  
  w objętości 20 µl.  

  100 reakcji 
50-100 
reakcji 

      

7 

Standard do sekwencjo 
nowania v1.1 

kompatybilny z posiadanym 
aparatem ABI PRISM 
  3130, 
- wymagany do 
przeprowadzenia kalibracji 
spektralnej 
  przed zastosowaniem 
odczynników do 
  sekwencjonowania. 

  4 kalibracji 
2-4 

kalibracje 
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8 

Chusteczki bezpyłowe 

usuwają zanieczyszczenia 
RNas’ami z powierzchni 
  szklanych i plastikowych, 
- używane do czyszczenia stołów 
laboratoryjnych, pipet  
  i innego sprzętu 
laboratoryjnego 

  600 szt 
100-300 

szt 
      

9 

Standard do 
sekwencjonowania v.3.1 do 
3500 Genetic Analyser - zestaw 4 
probówek zawierających 
zliofolizowane DNA pozwalające 
na standaryzację znanej 1200 
nukleotydowej sekwencji. 
Zestaw przy pomocy którego 
można wykonać kalibrację 
spektralną oraz kontrolną 
reakcję sekwencjonowania na 8 
lub 24 kapilarnym analizatorze 
genetycznym 

  4 probówki 
4-8 

probówek 
      

10 

Środek do mycia 
specjalistycznego 

usuwa zanieczyszczenia 
RNas’ami z powierzchni 
  szklanych i plastikowych, 
- używany do czyszczenia stołów 
laboratoryjnych, pipet  
  i innego sprzętu 
laboratoryjnego, 

  3 000 ml 
500-1500 

ml 
      

11 

Gotowe zoptymalizowane 
zestawy do badania mutacji 
pojedynczego nukleotydu u 
człowieka  

zestaw składa się z mixu 2 
primerów i 2 sond na 500-1000 
reakcji po 25 ul 

  
1 000 

reakcji 
500-1000 

reakcji 
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WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  
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Pakiet nr 11 – Zestaw przeciwciał do monitorowania procesu selekcji pozytywnych komórek CD34+ z zastosowaniem aparatu   
     CliniMACS Prodigy 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Przeciwciało CD 45 FITC 
(klon 581) 

  
300µl 
30 t 

2      

2 
Przeciwciało CD 34 PE 
(IgG2a, klon AC 136) 

  
300µl 
30 t 

2      

3 Kontrola izotopowa ujemna IgG2a PE   
300µl 
30 t 

2      

4 
Przeciwciało CD 271 APC / LNGFR 
(klon ME20.4-1.H4) 

  
1 ml 
100 t 1      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące s ię do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

Wysoka jakość odczynników potwierdzona certyfikatem CE -IVD, i w dalszej kolejności RUO(GMP) lub RUO 

 
 
__________ dnia _______ 2017 roku  
                
                 ____________________________ 
               (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 12  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
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Ilość potrzebna do wykonania 247 750 oznaczeń / 3 lata  

Pakiet nr 12 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do badań z zakresu  
     Koagullologii i Hemostazy  

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nr 

katalogowy 
Producent /  

nazwa handlowa 

Oferowana 
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 

          KOAGULOLOGIA 

1. 

- Odczynniki do oznaczania  

- zawartość protrombiny 

(78 500 / 3 lata) 

        

2 
- poziomu fibrynogenu metodą Claussa 
  42 000 / 3 lata)  

        

3 

- APTT (czas częściowej 
tromboplastyny po aktywacji) 
  (67 500 / 3 lata) 
 

        

4 

- D-dimerów ilościowo 
  (44 000 / 3lata) 
 

        

         HEMOSTAZA 

           ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA: 

5 
-poziomu białka C 
(600 / 3lata) 

        

6 
Poziomu wolnego białka S 
( 800 / 3 lata) 
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7 
Poziomu antytrombiny III  
( 600 / 3 lata) 

        

8 
  Czynnik V Leiden APCR 
( 600 / 3 lata) 

        

9 
Aktywności czynnika II 
(450 / 3 lat) 

        

10 
Aktywności czynnika V 
(400 / 3 lat) 

        

11 
Aktywności czynnika VII 
(600 / 3 lat) 

        

12 
Aktywności czynnika VIII 
(2 500 / 3 lat) 

        

13 
Aktywności czynnika IX 
(1 200 / 3 lat) 

        

14 
Aktywności czynnika X 
(450 / 3 lat) 

        

15 
Aktywności czynnika XI 
(600 / 3 lat) 

        

16 
Aktywności czynnika XII 
(600 / 3 lat) 

        

17 
Aktywności czynnika XIII 
(400 / 3 lat) 

        

18 
Antygenu czynnika von Willebranda 
( 1000 / 3 lata) 

        

19 

Aktywności czynnika von Willebranda 
(ko faktor rystocetyny) 
(800 / 3 lat) 
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20 

Miana inhibitora czynnika VIII metodą 
Bethesda 
( 450 / 3 lata) 

        

21 
Czasu trombinowego 
(600 / 3 lata) 

        

22 

Poziomu antykoagulantu tocznia – test 
przesiewowy 
(1000 / 3 lata) 

        

23 

Poziomu antykoagulantu tocznia – test 
potwierdzający 
(500 / 3 lata) 

        

24 

Test korekcyjny APTT osoczem 
prawidłowym 
(400 / 3 lata) 

        

25 
pomiaru aktywności anty- Xa 
 (200 / 3 lata) 

        

26 
APTT bogatego w fosfolipidy  
(1000 / 3 lata ) 

        

II MATERIAŁY KONTROLNE         

III KALIBRATORY         

IV MATERIAŁY ZUŻYWALNE         

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

Uwaga:  

Pracownia Hemostazy wykonuje badania dwa razy w tygodniu  
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 __________ dnia _________ 2017 roku 

  
 
                   _______________          __________ 

                   (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 12A 

 

FORMULARZ CENOWY 
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DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU 

KOAGULOLOGII I HEMOSTAZY NA OKRES 36 MIESIĘCY   

     
 
 

Lp. Opis 
Nazwa urządzenia / 

Producent 

Cena netto  

za 1 miesiąc dzierżawy 

2 analizatorów 

Wartość netto  

za cały okres dzierżawy 

 2 analizatorów  

(36 miesięcy) 

Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

za cały okres 

dzierżawy 

(36 miesięcy) 

 
1 

 Dzierżawa dwóch  analizatorów  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Wartość ogółem: 
   

  

 

 _________________ dnia __ __ 2017 roku 

 

            __________________________________ 
                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁACZNIK NR 12 B 

 
 

PARAMETRY WYMAGALNE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE  

 DLA DWÓCH ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU 

KOAGULOLOGII I HEMOSTAZY 

 

Producent: ……………………………………………………………………………….…….. 

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..  

Rok produkcji: …………………………( nie wcześniej niż  2017 rok. ) 

Wartość rynkowa  analizator Nr 1 ……………….……….. zł brutto 

Wartość rynkowa  analizator Nr 2 .……………….……….. zł brutto 

Wartość rynkowa  łącznie dwóch analizatorów  .……………….……….. zł brutto 

Lp. PARAMETR / WARUNEK TAK  -  OPIS 

1 

Dwa analizatory koagulologiczne pracujące w oparciu o te 
same metody ,odczynniki i materiały zużywalne 
,fabrycznie nowe - rok produkcji 2017. .Analizatory i 
odczynniki tego samego producenta. 

 

2 

Analizatory automatyczne , wieloparametrowe, z 
możliwością wprowadzania próbek CITO w dowolnym 
czasie i dowolnej próbce bez konieczności zatrzymywania 
analizatora. 

 

3 
Oznaczenie testów metodami krzepnięciowymi ( na 
zasadzie optycznej), chromogennymi oraz 
immunologicznymi 

 

4 
Menu testów pokrywające się co najmniej z załącznikiem 
asortymentowym 

 

5 
Wydajność analizatora podstawowego : minimum 240 
oznaczeń PT / godzinę, , wydajność analizatora 
zapasowego min 100 oznaczeń PT / godzinę 

 

6 
Pojemność aparatu podstawowego minimum 40 miejsc na 
odczynniki, dla zastępczego 25miejsc, wszystkie pozycje 
chłodzone 

 

7 
Automatyczna rejestracja odczynników na podstawie 
kodów kreskowych wraz z pełną ich identyfikacją 

 

8 
Automatyczny załadunek / rozładunek kuwet reakcyjnych 
do bloku pomiarowego  

 

9 

Zautomatyzowany odczyt barkodowy  i odczynników 
(wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający 
jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład 
materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego, 
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przykładania do okienka czytnika.  

10 
Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek 
badanych  

 

11 
Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, a także 
odpowiednio dostosowanych naczynek reakcyjnych ( np. 
do testu korekcji APTT osoczem prawidłowym) 

 

12 Czujnik  poziomu  próbki  oraz  odczynnika  

13 
Wymagana oryginalna tromboplastyna ludzka producenta 
analizatora o ISI ok. 1,0 +/- 0,1 , bez zawartości substancji 
kancerogennych 

 

14 Obsługa  poprzez  ciekłokrystaliczny  ekran  dotykowy  

15 

Zintegrowanie  analizatora  z  istniejącym  w  
Laboratorium  systemem  informatycznym LAB 3000. 
Wymagane podłączenie do systemu uwzględnione w 
cenie oferty. 

 

16 
System  podtrzymania  napięcia  UPS  -  czas działania  
od  30  do  45 minut. 

 

17 
Program kontroli jakości uwzględniający karty Levey-
Jenningsa i reguły Westgarda w oprogramowaniu 
komputera 

 

18 

Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na 
podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i 
klasyczną metodą Claussa. Możliwość wykrywania niskich 
stężeń fibrynogenu od 0,40 g/l 

 

19 

Certyfikat FDA dla D-Dimerów potwierdzający możliwość 
ich użycia dla wykluczenia choroby zatorowo-zakrzepowej 
( proszę dołączyć do oferty kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem) 

 

20 
Funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji dla wszystkich 
rodzajów analiz jak i jej odtworzenie w postaci wykresu  

 

21 

Zapewnienie uczestnictwa w zewnętrznej comiesięcznej 
kontroli jakości zarówno dla panelu badań podstawowych, 
jak i badań hemostazy (min czynniki krzepnięcia ,białko C 
i białko S) oraz udziału w kontroli Standlab. 

 

22 
System kontrolowania odczynników obejmujący m. in. 
pomiar ich objętości, uwzględnienie numerów seryjnych, 
terminy ważności 

 

23 Certyfikat CE  

24 Gwarancja – nie mniej niż 36 m-cy  

25 
Serwis gwarancyjny – należy wskazać siedzibę, nazwę, 
kontakt telefoniczny. 

 

26 
Aparaty przewidziane do pracy 24h/dobę- płyny 
eksploatacyjne aparatów kalkulowane w sposób 
zapewniający ciągłość pracy analizatorów. 
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27 
Materiały – kalibratory i kontrole: mianowane, liofilizowane 
lub płynne z możliwością zamrażania ( potwierdzenie 
w ulotce lub w oświadczeniu producenta) 

 

 
* - wypełnia Wykonawca 

 
 
Oświadczam, że oferowane analizatory spełniają wszystkie w/wym. parametry 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 

 

             
             
             
                                                                                               ________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁACZNIK NR 12 C 

 
 

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI  ANALIZATORÓW DO BADAŃ 

Z ZAKRESU KOAGULOLOGII I HEMOSTAZY 

 Lp. PARAMETR PUNKTOWANY TAK  / NIE 

1 Oprogramowanie sterujące w języku polskim  

2 
Technologia zapewniająca odczyt próbek z 
interferencjami HIL bez konieczności przełączenia filtrów 
pomiarowych. 

 

3 
Odczynnik do D-dimerów, jak i materiał kontrolny do D-
dimerów -ciekły 

 

4 
Liniowość D-dimerów min 7000 ng/ml jedn. FEU przy 
pierwszym oznaczeniu 

 

5 
Osocza deficytowe do oznaczeń czynników krzepnięcia 
pakowane po min 10 fiolek  

 

6 
Przebijak korków zamkniętego pobrania dostosowany do 
probówek typu Sarstedt 

 

 
 

* - wypełnia Wykonawca 

 
 

 

 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

 

 

             
             
             
                                                                                               ________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 13  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

 

Pakiet nr 13 – Odczynniki do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 
opakowań 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Kontrola linii komórkowej 
K 562  z komórek 
 

  
25ng 3 mln 

komórek 4      

2 

Woda / czystość do biologii  
molekularnej/  wolna od Nucleaz  
 

  100 ml 20      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 
 
__________ dnia _______ 2017 roku  
                
                 ____________________________ 
               (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 14 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 14 – Odczynniki i materiały zużywalne do badań diagnostycznych do Sekwenatora DNA 3130 i Genetic Analyzer 3500  

 
Lp 

ASORTYMENT  
Numer 

katalogowy 
nazwa 

asortymentu 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 

Cathode Buffer Container 3500 Series lub 
równoważny 

- bufor katodowy, rekomendowany przez 
producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do 
prawidłowego przeprowadzenia procesu 
elektroforezy kapilarnej 

- w kontenerze składającym sie w dwóch 
oddzielnych pojemników; lewego 
przewidzianego na katodowy bufor do 
elektroforezy, prawego umożliwiającego 
przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru 
pomiędzy nastrzykami 

-konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 
szt. w opakowaniu ; 

-w opakowaniu rozpoznawalnym przez system 
monitorowania czasu pracy i daty ważności 
odczynników (RFID - Radio Frequency 
Identification) 

   4 szt 6     

2 
Anode Buffer Container 3500 Series lub 

   4 szt 6     
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równoważny 

- bufor anodowy rekomendowany prze 
producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do 
prawidłowego przeprowadzenia procesu 
elektroforezy kapilarnej 

- w opakowaniu przygotowanym do 
bezpośredniego zainstalowania na aparacie po 
uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii 

-konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 
szt. w opakowaniu ; 

-w opakowaniu rozpoznawalnym przez system 
monitorowania czasu pracy i daty ważności 
odczynników (RFID - Radio Frequency 
Identification) 

3 

Conditioning Reagent 3500 Series lub 
równoważny: 

- gotowy do użycia odczynnik stosowany do 
przygotowania i przemywania pompy polimeru 
w aparacie Genetic Analyzer 3500 

- stosowany w pompie przy zmianie polimeru  

-w opakowaniu rozpoznawalnym przez system 
monitorowania czasu pracy i daty ważności 
odczynników (RFID - Radio Frequency 
Identification) 

 

   1 szt 15     

4 

Polimer do elektroforezy POP-7 Performance 
Optimized Polimer 3500 Series lub 
równoważny:  

 gotowy do użycia, o własnościach 

   384 analizy 14     
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spełniających wymagania elektroforezy 
kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500  

 uniwersalny, optymalizowany do użycia w 
analizach fragmentów jak i sekwencjonowania 
krótkich i długich fragmentów na analizatorze 
Genetic Analyzer 3500, 

 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  

 

5 

Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): 

o o przewodnictwie poniżej 30 μS,  
 stosowany w biologii molekularnej, w procesie 
elektroforetycznego rozdziału fragmentów 
DNA w warunkach denaturujących, 

gwarantujący prawidłowość rozdziału 
zdenaturowanych fragmentów DNA w 
posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, 

 optycznie neutralny, 

- konfekcjonowany fabrycznie w 4 tubkach po 
5ml każda 

   4 x 5 ml 3     

6 

Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary 
Array, 8 x 50 cm 

lub równoważny, stanowiący integralną, 
zużywalną część wyposażenia posiadanego 
aparatu Genetic Analyzer 3500 

   8 szt 3     
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 scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie 
niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, 

 o długości 50 cm, 
 gwarantujący prawidłowość 
elektroforetycznych rozdziałów fragmentów 
DNA  

- konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) 
w opakowaniu 

7 
Woda ultra czysta 

wolna od RNase, DNase,do zastosowania w 
biologii molekularnej 

   
10x500 

ml 
1     

8 
Woda ultra czysta 

wolna od RNase,DNase, do zastosowania w 
biologii molekularnej 

   4x100 ml 3     

9 
Woda wolna od nukleaz (nie traktowana DEPC) o 
pojemności 1000 mll 

   1000 ml 8     

10 
Zestaw do kalibracji aparatu 3130 DS.-32(Dye 
set F) Matrix Standard Kit 

   szt 1     

11 
Zestaw do kalibracji aparatu 3130 DS.-33(Dye 
set G5) Matrix Standard Kit 

   szt 1     

12 

Zabezpieczenie gumowe do płytek reakcyjnych 
96 well, jednokrotnego użytku do aparatu 
genetycznego 3130 i3500 Applied Biosystems 

   20 szt 10     

13 

Zabezpieczenie gumowe do buforów 
reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do 
aparatu genetycznego 3130 Applied Biosystems 

   20 szt 12     
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14 

Zabezpieczenie gumowe do buforów 
reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do 
aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems 

   10 szt 4     

15 

Zbiornik na bufor, wodę i pozostałości 
poreakcyjne, kompatybilny z aparatem 
3100/3100-Avant Applied Biosystems 

   
4 

reservoirs 
1     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 15  

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Ilość potrzebna do wykonania 247 750 oznaczeń / 3 lata  

Pakiet nr 15 – Zestawy odczynnikowe do elektroforezy i immunofiksacji białek w surowicy krwi i moczu wraz z dzierżawą Systemu do 
elektroforezy i immunofoksacji 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nr 

katalogowy 

Producent /  
nazwa 

handlowa 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Oferowana 
wielkość 

opakowania 

ilość testów na 
36 m-cy 

Cena 
jednostkowa 
netto op.  z 

kol. 6 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 

1. 

Zestaw odczynnikowy do elektroforezy 
białek surowicy oraz moczu 

1 320 t będzie dedykowana dla rozdziału 
elektroforetycznego białek moczu / 10-15 
oznaczeń na płytce / 

11 880 t będzie dedykowana dla rozdziału 
elektroforetycznego białek surowicy / 20-
30oznaczeń na płytce / 

  200-300 t  13 200 t     

2 

Zestaw odczynnikowy do immunofiksacji 
białek surowicy oraz moczu z 
antysurowicami w ilości  

adekwatnej do wykonywanych analiz 

  20-40 t  2 520     

3 

Zestaw odczynnikowy do oznaczania białka 
Bence-Jonesa w moczu z antysurowicami 
w ilości  

adekwatnej do wykonywanych analiz 

  20-40 t  800 t     

4 

MATERIAŁY KONTROLNE W ZAKRESIE 
WARTOŚCI NA POZIOMIE NORMALNYM 
I PATOLOGICZNYM 

   

 
Ilość 

gwarantująca 
wykonanie 

wymagany ilości 
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badań 

5 

MATERIAŁY ZUŻYWALNE 

   

 
Ilość 

odpowiednia do 
zamawianych 

zestawów 
odczynnikowych 

    

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 

 
 __________ dnia _________ 2017 roku 

  
 
                   _______________          __________ 

                   (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 15A 

 

FORMULARZ CENOWY 

DZIERŻAWA SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK 

 NA OKRES 36 MIESIĘCY   

     
 
 

Lp. Opis 
Nazwa urządzenia / 

Producent 

Cena netto  

za 1 miesiąc dzierżawy 

Wartość netto  

za cały okres dzierżawy 

 (36 miesięcy) 

Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

za cały okres dzierżawy 

(36 miesięcy) 

 
1 

 Dzierżawa Systemu 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Wartość ogółem: 
   

  

 

 _________________ dnia __ __ 2017 roku 

 

            __________________________________ 
                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 15 B 

 

PARAMETRY WYMAGALNE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE  

 DLA SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK 

Producent: ……………………………………………………………………………….…….. 

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..  

Rok produkcji: …………………………( nie wcześniej niż  2017 rok. ) 

Wartość rynkowa  Systemu ……………….……….. zł brutto 

Lp. PARAMETR / WARUNEK TAK  -  OPIS 

1 
Zestaw do elektroforezy i immunofiksacji białek fabrycznie 
nowy - rok produkcji 2017 

 

2 Aparat do rozdziału elektroforetycznego białek  

3 Skaner do odczytu płytek elektroforetycznych 
 

4 
Komputer wraz z oprogramowaniem w języku polskim do 
analizy zeskanowanych wykresów elektroforetycznych 

 

5 Drukarka  

6 Czytnik kodów paskowych  

7 Pipeta automatyczna o regulowanej pojemności 10-200µl 
 

8 Urządzenie do zagęszczania moczu 
 

9 UPS  

10 Instrukcja obsługi w języku polskim  

11 
Wymagane podłączenie Systemu do laboratoryjnego 
systemu informatycznego LAB 3000, zapewnienie 
dwukierunkowej komunikacji systemu komputerowego 

 

12 
Zapewnienie minimum cztery razy w roku uczestnictwa w 
zewnętrznym programie kontroli jakości na koszt oferenta 

 

13 
Zapewnienie dostępu do programu kontroli jakości 
StandLab na koszt oferenta 

 

 
* - wypełnia Wykonawca 

 
Oświadczam, że oferowany System spełnia wszystkie w/wym. parametry 

 

__________________ dnia __ __ 2017 roku        

                                                                                                                                                                          

________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁACZNIK NR 15 C 

 
 

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI  SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK 

 Lp. PARAMETR PUNKTOWANY TAK  / NIE 

1 

Podłoże do wykonania rozdziału elektroforetycznego: 

Żel agarozowy  

Inny rodzaj żelu  

2 

Automatyczny wewnętrzny lub zewnętrzny podajnik próbek  

Brak podajnika próbek  

3 

Aplikatory do nanoszenia próbek wielorazowego użytku 
 

Aplikatory do nanoszenia próbek jednorazowego użytku 
 

4 

Segmenty do nanoszenia antysurowic  wielorazowego użytku  

Segmenty do nanoszenia antysurowic   jednorazowego użytku  

5 

Automatyczne oznaczenie komponenty monoklonalnej  
bez subiektywnej oceny operatora  

 

Ocena komponenty monoklonalnej z udziałem operatora  

6 

Kompletne zestawy nie wymagające dodatkowych odczynników i 
akcesoriów 

 

Zestawy wymagające dodatkowych odczynników i akcesoriów  

7 

Rozdział elektroforetyczny białek na 6 frakcji z podanymi 
wartościami referencyjnymi dla każdej z 6 frakcji 

 

Rozdział elektroforetyczny białek na 5 frakcji   

 
* - wypełnia Wykonawca 

 

__________________ dnia __ __ 2017 roku 

             
             
             
                                                                                               ________________________________ 

                 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 16 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 16 – Odczynniki do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT  
Numer 

katalogowy 
nazwa 

asortymentu 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 

Zestaw do oznaczania antygenu krążącego 
Aspergillus spp. w surowicy i BAL-u metodą 
immunoenzymatyczną * 

   96 t 25     

2 

Zestaw do oznaczania antygenu krążącego 
Candida spp. w surowicy metodą 
immunoenzymatyczną 

   96 t 15     

3 

Zestaw do oznaczania antygenu krążącego 
Cryptococcus neoformans w surowicy, PMR i 
moczu metodą - test lateksowy 

   60 t 15     

4 
Zestaw do oznaczania wrażliwości na leki 
przeciwgrzybicze metodą kolorymetryczna 

   10 t 15     

5 
zestaw do identyfikacji grzybów metoda 
kolorymetryczną 

   20 t 45     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA:  

Jeżeli zestaw nie zawiera folii do zabezpieczenia testu kolorymetrycznego, należy wyliczyć i zaoferować odpowiednią jej ilość  
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Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 
                        (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 17 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet nr 17 – Odczynniki do badań diagnostycznych  

 
Lp 

ASORTYMENT  
Numer 

katalogowy 
nazwa 

asortymentu 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 0,5M  EDTA Solution    100 ml 10     

2 
Zestaw do barwienia  

Syderoblastów Hematognost 
   

50 
oznaczeń 
4x250 ml 

2     

3 Colcemid Solution    10 ml 15     

4 Agarose> 999,9 g/cm³    250 g 10     

5 Bromek Ethydyny 10mg/ml    10 ml 2     

6 TRIS    1000 g 3     

7 Olejek imersyjny    30 ml 25     

8 Trypan Blue Solution 0,4 %    100 ml 3     

9 Surowica płodowa cielęca    500 ml 2     

10 Lectin czynnik wzrostu dla limfocytów B    10 mg 8     

11 

Odczynnik do równoczesnego utrwalania i 
rozszczelniania komórek Fix and Perm lub 
równoważny 

   200 t 12     
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12 
Płyn do izolacji limfocytów Histopaque lub 
równoważny 

   100 ml 4     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 

 
__________ dnia _______ 2017 roku  
 
                  ____________________    _____ 

                 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 18  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  

 

Pakiet nr 13 – Odczynniki do badań diagnostycznych 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Równoważna 

nazwa 
Producent 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Ilość 
zamawiana 
opakowań 

Ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
netto op.  

z kol. 8 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Barwnik May-Grunwald odczynnik do 
barwienia preparatów 
 

  500 ml 300      

2 

Barwnik Giemzy odczynnik do 
barwienia preparatow 
 

  500 ml 200      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

 

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego produktu.  

 

 
 
__________ dnia _______ 2017 roku  
                
                 ____________________________ 

                                                                                                                   (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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Załącznik nr 19 
 

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)  „Metodyka  wykonywania  badań”:   

       –  Dwie kontrole:     TAK   /   NIE* 

       – Możliwość  wykonania w dwóch  nastawieniach:      TAK   /   NIE*  

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

2) „Dokładność , precyzja i czułość metody”  : 

       –  Dokładność, metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik 

zmienności testu między próbkami wynosi 20% Współczynnik zmienności <=20%:     TAK    /   NIE* 

       –  Precyzja  wyznaczona  ze  zmienności  wewnątrztestowej  i  międzytestowej:      TAK    /   NIE*  

      - – Czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20% precyzją zmienności  

       wewnątrztestowej. Współczynnik zmienności <=20%:       TAK    /   NIE* 
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3) Termin ważności   ACTH  – 6 tygodni i powyżej:   TAK   /   NIE* 

 

PAKIET Nr 2 

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 dwóch  nastawieniach:      TAK   /   NIE*  

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

4) „Dokładność , precyzja i czułość metody”  : 

       –  Dokładność, metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik 

zmienności testu między próbkami wynosi 20% Współczynnik zmienności <=20%:     TAK    /   NIE* 

       –  Precyzja  wyznaczona  ze  zmienności  wewnątrztestowej  i  międzytestowej:      TAK    /   NIE*  

      - – Czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20% precyzją zmienności  

       wewnątrztestowej. Współczynnik zmienności <=20%:       TAK    /   NIE* 

5) Termin ważności:  

- pozycja nr 1 HGH  – 9 tygodni i powyżej:   TAK   /   NIE* 

- pozycja nr 2 Aldosteron – 8 tygodni i powyżej:   TAK   /   NIE* 

 

 

PAKIET Nr 3 

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 dwóch  nastawieniach:      TAK   /   NIE*  

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

6) „Dokładność , precyzja i czułość metody”  : 

       –  Dokładność, metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik 

zmienności testu między próbkami wynosi 20% Współczynnik zmienności <=20%:     TAK    /   NIE* 

       –  Precyzja  wyznaczona  ze  zmienności  wewnątrztestowej  i  międzytestowej:      TAK    /   NIE*  
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      - – Czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20% precyzją zmienności  

       wewnątrztestowej. Współczynnik zmienności <=20%:       TAK    /   NIE* 

7) Termin ważności   Adrenalina / Noradrenalina  – 14 tygodni i powyżej:   TAK   /   NIE* 

 

PAKIET Nr 4 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 5 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 6 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 7 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 8 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 9 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 10 

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

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

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

 

PAKIET Nr 11 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 12 

DOSTAWA: 

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

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

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

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

DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW :  

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

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

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

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

WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 13 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 14 

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

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

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

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

  

PAKIET Nr 15 

DOSTAWA: 

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

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

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł 
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Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

DZIERŻAWA SYSTEMU:  

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

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

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

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

WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 16 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 17 

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

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

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

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

 

PAKIET Nr 18 

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

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

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

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

 
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 25 / 26 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 
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. 
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ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ABY WYKONAWCA W ZAŁACZNIKU NR 19 

POZOSTAWIŁ JEDYNIE PAKIETY, NA KTÓRE  SKŁADA OFERTĘ. 
 

 
 
 
__________ dnia __ __ 2017 roku 

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź 
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Załącznik nr 20 
 

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

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW - III”, 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 21 
                                                                                             
 
                                                                                            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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA 

ODCZYNNIKÓW - III” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ___________2017 r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ____________2017 r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 22 
 
 

                                                                                            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 - III”  , 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 23 

 
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. 

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 
obowiązującymi aktualnie regulacjami krajowymi odnoszącymi się do składania dokumentów, w tym                   
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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 24 
 
 

 

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 zamawi ająca 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 - III 

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-17-065 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. 
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(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 wypeł nienia 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-17-065 UN - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW –ii I : (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 25 
 

UMOWA  - PROJEKT  

DLA  PAKIETÓW Nr 1 – 11 ; 13 – 14 oraz 16 - 18 

 
 
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 

1. ……………………………………………………………. 

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 8,9,10,11,13,14 i 17.  
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. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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10) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego. 

§ 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. 
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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: 

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 punktu 4 nie dotyczy Pakietu Nr 11. 

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. 
  
 
 
 
 WYKONAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 26 

UMOWA  - PROJEKT DLA PAKIETU NR 12 i 15 

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 : 

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………. 

z siedzibą: ………………………………………………. 

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

który reprezentuje: 

   1 ……………………………………………………………. 

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 
Przedmiot umowy  

1) Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ze złożoną 
ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne jest: 
a) dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych określonych w Załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 
b) Dzierżawa analizatorów / Systemu model ……………… zwanych dalej „urządzeniami” określonymi 
w Załącznikach nr 1b – 1d do niniejszej umowy. 
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń w siedzibie 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie do _____ dni od daty podpisania umowy.  
d) przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzeń w terminach uzgodnionych przez Strony.  
W ramach serwisu wymagana jest fizyczna obecność serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji 
wymagającej usług serwisowych w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii.  
2) Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez cały okres dzierżawy. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za konserwacje i naprawy urządzeń wchodzi w skład ceny dzierżawy. 
3) Na czas wystąpienia awarii któregokolwiek urządzenia powyżej trzech dni Wykonawca zapewni 
kompleksowe wykonanie zleconych badań, których nie można było wykonać w laboratorium Zamawiającego 
z powodu awarii. 
4) Przedmiot umowy określony w § 1 pkt.1 litera b), będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego 
transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, w terminie do ____ dni od daty podpisania 
umowy. Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru urządzeń 
przez obie Strony.   
5) Protokół odbioru zostanie podpisany po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu przez 
Zamawiającego czy dostarczone urządzenia są wolne od wad. Przez wadę rozumie się każdą niezgodność 
z opisem zawartym w SIWZ i ofertą Wykonawcy. 
6) Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu, będzie to traktowane, jako odstąpienie od 
umowy z winy Wykonawcy. 
7) Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest Kierownik 
Laboratorium lub osoba przez niego wskazana. 
8) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja urządzeń oraz wszelkie instrukcje, aplikacje oraz opisy 
parametrów technicznych Wykonawca dostarczył w języku polskim. 

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

1) Przedmiotem dostawy są odczynniki laboratoryjne oraz materiały zużywalne i kontrolne wyszczególnione 
 w Załączniku nr 1a do niniejszej umowy na łączną kwotę …………. zł netto + należny podatek VAT…% 
tj …….zł. Ogólna wartość: ………..zł. brutto ( słownie: ……….). 
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 prawymi w tym zakresie. 
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 ich dostawy minimum _____ 
tygodni / miesięcy terminu ważności podanego przez producenta.  
6) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia, z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
ich na wolne od wad na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 
7) W przypadku stwierdzenia błędnego ( mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości 
odczynników i materiałów kontrolnych w stosunku do ilości badań podanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 
8) W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 
opakowań po tych odczynnikach. 
9) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 
10) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu 
dostawy. 
11) Za dostarczone odczynniki i materiały kontrolne Wykonawca wystawi fakturę VAT. Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie faktury VAT oddzielnie do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie 
przedmiotu zamówienia. 
12) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania. 
13) Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 
Dzierżawa 

1) Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem analizatorów / Systemu i wydzierżawia je Zamawiającemu 
w okresie od __________.2017 roku do ________.2020 roku. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne urządzeń,  
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności. 
3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszeń określonych w pkt. 2 
4) Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy z należytą starannością 
w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu. 
5) Zamawiający nie może dokonywać przemieszczeń dzierżawionych urządzeń poza pomieszczenia 
laboratorium, bez pisemnej zgody Wykonawcy. 
6) Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionych urządzeń we władanie osobom trzecim. 
7) Zamawiający ma obowiązek ubezpieczyć dzierżawione urządzenia od kradzieży i zdarzeń losowych na 
własny koszt. 
8) Wysokość czynszu dzierżawnego Strony ustalają w wysokości __________ zł brutto za cały okres 
obowiązywania umowy, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy. 
9) Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
10) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty jej otrzymania. Za dzień płatności strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  
11) Po terminie związania umową Wykonawca odbierze urządzenia za protokołem zdawczo-odbiorczym, na 
własny koszt. 
12) Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zwykłe 
zużycie. 
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13) Wcześniejsze wyczerpanie ilości dostawy określonej w § 2 Dostawy pkt 1 umowy powoduje 
automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy, a strony rozliczają się według stanu na dzień zakończenia 
umowy.  

§ 4 
Kary umowne i odsetki  

1) W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia 
w realizacji zamówienia bądź nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych 
w § 2 pkt 2, 6 i 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% 
wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. 
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 i § 3 pkt. 8. 
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.  

§ 5 
Odstąpienie od umowy  

4) 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.  
5) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.  
1) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną  
w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: 
trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 2 
niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków 
określonych w § 2 pkt 6 i  7. 
  

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1) Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od …………….2017r. do …………….2020r. 
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: 

d) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez 
producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt, , 

e) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
f) 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:  
c) urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym odpowiedniego 

Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny odczynnika. 
d) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
d) 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,  
e) 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 
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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. 

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. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy 
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