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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
- adres:  01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744 
- REGON: 010132188  
- bank (nazwa, oddział, nr konta):  PEKAO S.A. 

nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110 
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
dalej „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 221 000 euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 11/ZP/18. 
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw 

dokona ceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego 

sprzętu medycznego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na 41 odrębne części. 

2. Przedmiot zamówienia: 
Część nr 1 – Materiały medyczne – Jednorazowe elektrody EKG  
Część nr 2 – Materiały medyczne – paski i nakłuwacze  
Część nr 3 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji  
Część nr 4 – Materiały medyczne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX 
Część nr 5 – Materiały medyczne do kontroli procesów sterylizacji 
Część nr 6 – Materiały medyczne do kontroli procesów skuteczności mycia i dyzynfekcji 
Część nr 7 – Pomoce medyczne – materiały eksploatacyjne 
Część nr 8 – Zestaw medyczny do kontroli sterylizatora 
Część nr 9 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 10 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 11 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 12 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 13 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 14 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 15 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 16 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 17 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 18 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 19 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 20 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 21 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 22 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 23 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 24 – Materiały medyczne – Jednorazowe elektrody do EMG  
Część nr 25 – Pomoce do EEG i EMG 
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Część nr 26 – Materiały medyczne – Jednorazowe elektrody do EMG 
Część nr 27 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 28 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 29 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – laryngologia 
Część nr 30 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia  
Część nr 31 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – endoskopia  
Część nr 32 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia  
Część nr 33 – Pomoce medyczne – chirurgia 
Część nr 34 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 35 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 36 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Część nr 37 – Spirometr – zestaw 
Część nr 38 – Urządzenia medyczne – rejestratory holterowskie EKG 
Część nr 39 – Łóżka szpitalne  
Część nr 40 – Materace łóżkowe 
Część nr 41 – Meble medyczne 
Część nr 42 – Materiały medyczne okulistyczne 
Część nr 43 – Materiały medyczne okulistyczne 

 
3. Zamawiający wymaga: 

a) minimum 12 miesięcznej gwarancji od dnia dostawy cząstkowej na materiały i drobny sprzęt 
medyczny w zakresie części nr 1-21, 24-26, 31, 42-43; 

b) minimum 12 miesięcznego termiu ważności liczonego od dnia dostawy cząstkowej  
dla jednorazowych materiałów medycznych w zakresie części nr 1-21, 24-26, 31; 

c) oznaczenia na opakowaniach handlowych znakiem CE dla materiałów medycznych i drobnego 
sprzętu medycznego w części nr 1-21, 24-26, 31, 42-43; 

d) - minimum 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt trwały w zakresie części nr 22, 23, 27-30, 32-35, 
37. 
- minimum 6 miesięcznej gwarancji na sprzęt trwały w zakresie części nr 36 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części. 
5. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej 

liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo 
w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia, określony został w 
formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

7. Materiały i sprzęt medyczny dostarczone w ramach realizacji umowy muszą być zakupione w 
oficjalnym kanale sprzedaży. 

8. Materiały i sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy muszą być fabrycznie nowe, 
nieużywane, nieregenerowane. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie 
opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane 
przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce. 

9. Materiały i sprzęt medyczny muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz 
roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub 
pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z 
zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia 
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać  z 
wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych 
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
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12. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. 

13. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
Publicznych CPV: 
33140000-3 Materiały medyczne – dotyczy części nr 1-2,4,5,6,11-14,16-20,24,26, 42-43 
33196000-0 pomoce medyczne – dotyczy części nr 3,7,25,33 
33141620-2 Zestawy medyczne – dotyczy części nr 8 
33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych – dotyczy zadania nr 9-10,15,21-23,27-

32,34-36 
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne – dotyczy części nr 37 
33100000-1 Urządzenia medyczne - dotyczy części nr 38 
33192120-9 Łóżka szpitalne - dotyczy części nr 39 
39143112-4 Materace łóżkowe -  dotyczy części nr 40 
33192000-2 Meble medyczne - dotyczy części nr 41  

 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych). 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) 

ustawy Pzp. 
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

uPzp. 
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac 

związanych z kluczowymi częściami zamówienia na usługi. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy – dotyczy części nr 1, 3 – 21, 24-26, 31, 42-43 
- 24 miesiące od daty zawarcia umowy – dotyczy części nr 2, 
- 60 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy części nr 22, 23, 27 – 30 i 32 – 41. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 
pkt.1) i 8) uPzp; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.   

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
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2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 
późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 2)  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
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złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 
5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) oraz w oparciu o przesłankę z art. 24 ust.5 
pkt 8 uPzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), chyba że 
wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) lub 
ust. 5 pkt 1) lub 8) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 3) 
powyżej. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 
VIII. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
uPzp wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złoży w 
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów (W 
postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym sporządzone i wypełnione zgodnie z Rozdziałem X ust. 
9-11 SIWZ oraz instrukcją UZP). 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców (o ile są znane na etapie składania oferty). 

 
IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

 
1. Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na adres przetargi@wiml.waw.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł 
do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (szczegółowy opis sporządzenia i 
przekazania oświadczenia zawarty jest w Rozdziale X ust. 9 - 11 SIWZ). 

 
UWAGA: 
Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych 
(dalej „UZP”) udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia” na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
 
Forma dokumentu: 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być wypełnione zgodnie z instrukcją UZP oraz 
musi być złożone w formie elektronicznej patrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznycm. Szczegółowe wymagania dotyczące formy elektronicznej JEDZ zawarte są w 
Rozdziale XIII ust. 14 niniejszej SIWZ (Opis sposobu przygotowania oferty). 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać 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. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej dotyczącego tych 
podmiotów. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 
dotyczące tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b uPzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IX ust. 6 pkt 1) lit. g) SIWZ. Zamawiający 
żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca 
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zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Forma dokumentu: 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający: 

a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 2), pkt 3) SIWZ), wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w tym, zgodnie z art. 24 
ust. 1 pkt 14 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: „wykonawcę, 
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 13”); 

b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 21 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 10) SIWZ), wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 
SIWZ); 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ); 

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 ust. 2 SIWZ), 

f) 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 (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 4) SIWZ); 
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g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zob. Rozdział VII ust. 1 
pkt 11) SIWZ). 

Forma dokumentów: 
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczeń wymienionych w 
przedmiotowym ustępie – oświadczenia te są składane w oryginale. 

7. Powołując się na przepis art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten 
uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i b) 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 ustawy. (Dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert); 

2) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. c) - e) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert);  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

9. 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 ust. 8, 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. 

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 6 pkt 1 lit. a) i b), składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
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pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Jeśli wskazane przez Wykonawcę i 
pobrane przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1126). 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 14 składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) - g) składa każdy z nich. 

 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy: 11/ZP/18. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego1, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy ustanowionej Rozdziale VIII lub osobiście na adres: 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@wiml.waw.pl lub faksem na nr 261 852 
715. 

                                                
1 W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 r., poz. 1481 ze zm.). 
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5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Miętek, tel. 261 852 689, poniedziałek 
– piątek, 08.00 – 15.00. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  
za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez 
Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń 
wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich 
nadania i były czytelne. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

9. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że 
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp. 

10. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

11. JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@wiml.waw.pl – przed upływem terminu 
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać znak sprawy i nazwę 
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę albo dowolne oznaczenie pozwalające na 
identyfikację Wykonawcy (Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu 
medycznego, Znak sprawy 11/ZP/18); 
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności, następujący format przesyłanych danych: pdf, 
doc, docx, rtf, odt. 
2) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1579). 

4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca posłużył się narzędziami oferowanymi 
przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np.Adobe Acrobat), 
lub skorzystanie z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open – source (zalecane przez 
Zamawiającego oprogramowanie 7 – Zip). Zamawiający zaleca wykorzystanie do zaszyfrowania 
dokumentu elektronicznego JEDZ metody kodowania AES 256. 

5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści składanego w formie pisemnej 
„Formularza oferty” (zał. nr 1 do siwz). Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również 
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w 
JEDZ. 
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6) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej 
wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz 
nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. 
JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). 

7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ. 

8) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 
serwera pocztowego zamawiającego. Zamawiający zaleca Wykonawcy, aby w przesyłanej 
wiadomości (z dokumentem elektronicznym JEDZ) wybrał opcję żądania potwierdzenia 
dostarczenia oraz żądania potwierdzenia przeczytania przesyłanej wiadomości. 

9) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie, w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 
przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy; 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji 
dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić 
wadium wniesione w pieniądzu. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zaleca się, by w 
przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej 
niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na adres e-mail: przetargi@wiml.waw.pl 
także w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 8. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
18. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 
siedzibie. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach:  



 13 

 
część nr 1:      250,00 zł 
część nr 2: 500,00 zł 
część nr 3:   2300,00 zł 
część nr 4:      1500,00 zł 
część nr 5:        60,00 zł 
część nr 6:      600,00 zł 
część nr 7:   1 500,00 zł 
część nr 8:      100,00 zł 
część nr 9:      350,00 zł 
część  nr 10:      500,00 zł 
część nr 11:        60,00 zł 
część nr 12:        45,00 zł 
część nr 13: 50,00 zł 
część nr 14: 300,00 zł 
część nr 15: 1 400,00 zł 
część nr 16: 120,00 zł 
część nr 17: 8,00 zł 
część nr 18: 8,00 zł 
część nr 19: 7,00 zł 
część nr 20: 25,00 zł 
część nr 21: 6,00 zł 
część nr 22: 40,00 zł 
część nr 23: 8,00 zł 
część nr 24: 420,00 zł 
część nr 25: 200,00 zł 
część nr 26: 450,00 zł 
część nr 27: 140,00 zł 
część nr 28: 80,00 zł 
część nr 29: 160,00 zł 
część nr 30: 30,00 zł 
część nr 31: 160,00 zł 
część nr 32: 260,00 zł 
część nr 33: 200,00 zł 
część nr 34: 280,00 zł 
część nr 35: 800,00 zł 
część nr 36: 300,00 zł 
część nr 37: 400,00 zł 
część nr 38: 1 300,00 zł 
część nr 39: 700,00 zł 
część nr 40: 70,00 zł 
część nr 41: 450,00 zł 
część nr 42: 50,00 zł 
część nr 43: 70,00 zł 

 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się datę wpływu środków na rachunek 

bankowy Zamawiającego. 
4. Termin wniesienia wadium upływa 03.08.2018r. o godz. 10.00. Oznacza to, że w momencie 

otwarcia ofert na koncie Zamawiającego musi znaleźć się odpowiednia wartość wadium. 
5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona z postępowania. 
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7. Wadium może być wnoszone: 
a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 

09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2016r., poz. 
359 z późn. zm.). 

8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
PEKAO S.A., nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110. 

9. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert. W tym 
przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w 
oddzielnej kopercie). Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w 
innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski 
potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

10. Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde 
wezwanie Zamawiającego oraz muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także 
obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ.  

11. Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na dostawę 
jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego – znak sprawy: 
11/ZP/18 – część nr ….”. 

12. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.  
13. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać: 

1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty); 

2) formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza cenowego); 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności 
nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
notarialnie; 
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4) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 – 4 SIWZ (W postępowaniu oświadczenie 
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym sporządzone i wypełnione zgodnie z Rozdziałem X ust. 9 - 11 SIWZ oraz 
instrukcją UZP); 

5) zobowiązanie innego podmiotu, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego 
podmiotu; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte 
lub zbindowane). 

6. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH  

I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 NIE OTWIERAĆ PRZED  03.08.2018r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 

Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 
7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 459ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert 

określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej 
napisem: „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego” 
oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca 
dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało 
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

10. W ofercie Wykonawca poda: 
a) wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym; 
b) wyrażony w pełnych dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu 

zamówienia; 
c) wyrażony w pełnych dniach termin dostawy częściowej. 

11. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej 
kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w 
treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, 
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że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i 
niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w 

Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 03.08.2018r. do godz. 10.00. 
2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 

przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1. 
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. 

Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Sposób obliczenia ceny: Cenę oferty należy podać 
z zachowaniem następujących zasad: 
1) wartość netto = cena jednostkowa netto za opakowanie/kanister/pojemnik/sztukę x ilość 

opakowań; 
2) wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT; 
3) wartość oferty = suma wartości brutto 

2. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i 
ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne,w tym również koszty 
transportu i rozładowania dostarczonych środków. 

3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny podane w 
formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 
oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
5. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały 

okres obowiązywania umowy. 
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6. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w 
formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 
7. 

8. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2018 r. 
poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania  u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

9. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla 

każdej części zamówienia): 
 

Cena (część nr 1-43)         60% (60 pkt) 
Termin płatności (część nr 1-43)                  20% (20 pkt) 
Termin dostawy częściowej (część nr 1-21,24-26, 31, 42-43)    20% (20 pkt) 
Termin dostawy (część nr 22, 23, 27-30, 32-41)                        20% (20 pkt) 
Razem                                100% (100pkt) 

 
2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według 
poniższego wzoru: 

 
 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
3. W kryterium Termin płatności (Tp), dotyczy zadania 1-43, oferta może uzyskać maksymalnie 20 

pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, 
pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin płatności do 14 dni:  0 pkt. 
Termin płatności od 15 do 21 dni:  10 pkt. 
Termin płatności od 22 do 30 dni:  20 pkt. 

 

C =  x 60 pkt. 
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1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności 
liczonego od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej 
faktury.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania terminu płatności w pełnych dniach 
kalendarzowych. Wskazany przez Wykonawcę termin płatności winien mieścić się w przedziale 
określonym przez Zamawiającego, tj. zawierać się pomiędzy 14-30 dniami. 

2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni 
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin płatności 14 dni przyzna ofercie 0 
punktów w tym kryterium. 

3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 
dni) oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy 
Pzp. 
 

4. W kryterium Termin dostawy cześciowej (Td), dotyczy zadania nr 1-21, 24-26, 31, 42-43 oferta 
może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca 
najkrótszy termin dostawy częściowej, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin dostawy częściowej do 3 dni roboczych:   20 pkt. 
Termin dostawy częściowej 4  dni robocze:             10 pkt. 
Termin dostawy częściowej 5 dni roboczych     0 pkt 

 
1) Termin dostawy (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia.  
2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu dostawy częściowej lub wpisania więcej niż 5 

dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2) ustawy Pzp. 

3) Termin dostawy częściowej musi być podany w pełnych dniach. 
 
5. W kryterium Termin dostawy (T), dotyczy tylko zadań nr 22, 23, 27-30, 32-41, oferta może uzyskać 

maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy 
termin dostawy, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                                         najkrótszy oferowany termin dostawy  
                       termin dostawy badanej oferty 

 
1) Termin dostawy nie może być dłuższy niż 60 dni od daty złożenia zamówienia.  
2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu dostawy lub wpisania więcej niż 60 dni oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 
3) Termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. 
 

6. Za najkorzystniejszą (w ramach danej części zamówienia) zostanie uznana oferta nie podlegająca 
odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu 
płatności, terminu dostawy częściowej (dotyczy zadania nr 1-21, 24-26, 31, 42-43), terminu dostawy 
(dotyczy zadania nr 22, 23, 27-30, 32-41). 

7. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze 
wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad: 

a) jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3,albo 4 to zaokrąglamy w dół.  
b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 

8. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
9. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 

kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego, w zależności od części. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

T =  x 20 pkt. 
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców 
(jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 4 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy ( w tym terminów cząstkowych), o ile będzie to konieczne z 

uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 
Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące2/1 miesiąc3; 

i. gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 

ii. w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy 
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć 

iii. gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych 
leżących po stronie Zamawiającego 

                                                
2 w zakresie części nr 1-21, 24-26, 31; 
3 w zakresie części nr 22, 23, 27-30, 32-41. 
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c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej. 
g) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w 

przypadku zmiany (dotyczy części nr 2): 
i. stawki podatku od towarów i usług, 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
wówczas zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do 
zaistniałych zmian. 

2. W przypadku okoliczności opisanych w ust. 1 lit.g pkt ii powyżej, Wynagrodzenie netto nie zmieni 
się, a zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
XXII. KLAUZULA INFORMAYCJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIEM ZAMÓWIRNIA PUBLICNZEGO  
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, adres strony internetowej: www.wiml.waw.pl; 
2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Medycyny 

Lotniczej odbywa się za pośrednictwem adresu e-mial: iod@wiml.waw.pl/4; 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa 
jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego”, 11/ZP/18, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

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

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

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

7. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

                                                
4 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych5; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO6; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
Załącznik nr 4a – Wzór umowy – część 1-21, 24-26, 31, 42-43 
Załącznik nr 4b – wzór umowy – część 22,23, 27- 30, 32-41 
Załącznik nr 5 – Jednolity europejski dokument zamówienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
6 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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załącznik nr1 

do SIWZ  
 

 
 

 
 
 
 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 
............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 
 
NIP......................................................, REGON................................ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy: 11/ZP/18: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa i adres) ......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić): 

 
Część nr 1 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG 

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
Termin płatności dla części nr 1: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 1: …. dni robocz(e)ych (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 2 - Materiały medyczne – paski i nakłuwacze 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
Termin płatności dla części nr 2: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 2: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 

 
Część nr 3 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji   

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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(słownie : .....................................................................................................................................................) 
Termin płatności dla cześci nr 3: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 3: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 4 – Materiały medyczne do sytemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
Termin płatności dla części nr 4: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 4: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 

 
Część nr 5 - Materiały medyczne do kontroli procesów sterylizacji   

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
Termin płatności dla części nr 5: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 5: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 6 - Materiały medyczne do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 6: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 6: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 

 
Część nr 7 – Pomoce medyczne – materiały eksploatacyjne   

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 7: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 7: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 8 – Zestaw medyczny do kontroli sterylizatora  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 8: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 8: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 9 – Przyrządy używane na salach operacyjnych  
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Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 9: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 9: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 10 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 10: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 10: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 11 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 11: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 11: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 12 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 12: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 12: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 13 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 13: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 13: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 14 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Termin płatności dla części nr 14: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 14: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 15 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 15: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 15: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 16 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 16: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 16: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 17 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 17: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 17: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 
 

Część nr 18 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 18: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 18: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 19 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części  nr 19: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 19: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
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Część nr 20 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 20: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 20: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 21 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 21: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części  nr 21: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 22 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 21: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 21: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 23 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 23: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 23: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 24 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EMG 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 24: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 24: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 25 – Pomoce medyczne do EEG i EMG 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Termin płatności dla części nr 25: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 25: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 26 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EMG 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 26: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 26: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 27 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 27: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 27: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 28 – Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 28: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 28: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 29 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – laryngologia  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 29: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 29: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 30 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 30: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 30: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
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Część nr 31 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – endoskopia 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 31: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 29: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 32 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części  nr 32: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 32: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 33 – Pomoce medyczne – chirurgia  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 33: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 33: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 34 – Przyrządy używane na salach operacyjnych   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części. nr 34: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 34: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 35 – Przyrządy używane na salach operacyjnych  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 35: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 35: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 36 – Przyrządy używane na salach operacyjnych  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Termin płatności dla części  nr 36: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 36: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 37 – Spirometr – zestaw    
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla zad. nr 37: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla zadania nr 37: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od 
daty zawarcia umowy) 
 

Część nr 38 – Urzadzenia medyczne – rejestratory holterowskie EKG  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 38: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 38: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 39 – Łóżka szpitalne  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 39: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 39: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 
 

Część nr 40 – Materace łóżkowe  
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części. nr 40: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 40: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 
zawarcia umowy) 

 
Część nr 41 – Meble medyczne  

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 41: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy dla części nr 41: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy) 
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Część nr 42 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 42: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 42: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 

Część nr 43 – Materiały medyczne – okulistyka   
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Termin płatności dla części nr 43: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni) 
Termin dostawy częściowej dla części nr 43: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia) 
 
2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 

SIWZ. 
3. Hasło dostępowe do zaszyfrowanego pliku JEDZ: …...………………………………………………. 
4. Informuje, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*; 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne 
skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy):: 

L.p. Nazwa towaru Wartość towaru netto (bez podatku VAT) 
   
   

 
5. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
7. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy): 
 

Część przedmiotu zamówienia 
powierzana do wykonania 

podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy Określenie części zamówienia 
powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w zł)  

   

 
9. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 12 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu  
(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu 
wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 6 

SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 
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10. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Informacje ogólne7: Odpowiedź8: 
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 

 
11. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
12. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, 

zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione.** 

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium: 
Nazwa Wykonawcy: ………………………. 
Nazwa Banku:…………………………………. 
Nr konta:………………………………………. 

14. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy 
podpisywaniu umowy będą: 

1) (imię i nazwisko) ……………….(zajmowane stanowisko) 
2) (imię i nazwisko)………………….(zajmowane stanowisko) 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO9 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu10. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 

(…) 
___________________, dnia _______________ 

 
 

_______________________________________ 
podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

                                                
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 Zaznaczyć właściwe. 
9 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
10 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 
 



załącznik nr 2 
do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
 
Część nr 1     
Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG 
CPV   33140000-3 
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość cena 

jednostkowa Wartość netto Stawka 
VAT w % Wartość brutto Nazwa producenta, 

marka, typ, model 
1 Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań 

Holter/Stress na bazie gąbki PE z języczkiem do 
mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCI , 

szt 30 000     
 

2 Elektroda EKG jednorazowego użytku, sensor Ag/AgCI, 
żel stały szt 20 000      

3 Elektrody EKG jednorazowego użytku pediatryczna, na 
piance, z żelem stałym, średnica max 30 mm  szt 3 000      

Razem   
 
Część nr 2 
Materiały medyczne  – paski i nakuwacze      
CPV 33140000-3 
Lp. Nazwa materiału 

Jm Ilość cena 
jednostkowa Wartość netto Stawka 

VAT w % Wartość brutto 
Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Paski testowe do pomiaru poziomu cukru w krwi 
glukometrem cechy: 
- nie wymagające kalibracji przed  użyciem nowego 
opakowania 
- zasysające krople krwi (nie  wymagające podaży kropli 
krwi na  wskazane miejsce na pasku) 
- do pomiaru w glukometrze  
   ° wymagającym nie więcej niż 0,7  
      mikrolitra krwi  
   ° wykonującym pomiar w czasie nie  
      dłuższym niż 10 sekund 
- pakowane po 25-50 sztuk 
- Zamawiający wymaga wydzierżawienia 12 sztuk 
glukometrów do w/w pasków na czas trwania umowy 

szt 25000 
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2 Nakuwacz jednorazowego użycia do pomiaru glukozy 
z użyciem glukometru cechy: 
- sterylny 
- igłowy 
- głębokość nakłucia 2,2 – 2,4 mm 
- konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym 
użyciem  
-  ostrze schowane przed i po użyciu w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe zakłucie się 
- prosty w obsłudze 
- bez jakichkolwiek elementów wielorazowego 
zastosowania  
- nie wymagający do użycia żadnego dodatkowego 
oprzyrządowania  

szt 25000     

 

 Razem  
 

 

 
Część nr 3 
Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji 
CPV – 33196000-0  

Lp Opis przedmiotu 
zamówienia Rozmiar Wielkość 

opk 
Cena za 
sztukę 

Oferowana 
ilość opakowań 

Cena jedn. 
opakowania 

netto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT 
w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 

Włóknina sterylizacyjna   
w kolorze niebieskim 
lub zielonym – 
kombinacja masy 
celulozowej i wysokiej 
zawartości włókien z 
tworzywa sztucznego, o 
gramaturze 52g/m2 , 
zgodna z ISO 11607 lub 
równoważną i CE 

75 x 75cm 200szt  1     

 

 

Włóknina sterylizacyjna   
w kolorze niebieskim 
lub zielonym – 
kombinacja masy 
celulozowej i wysokiej 
zawartości włókien z 
tworzywa sztucznego, o 
gramaturze 52g/m2 , 
zgodna z ISO 11607 lub 

130 x 150cm 100szt  1     
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równoważna i CE 

2 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 
wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 
toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 
zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz.  

7,5cm x 200m 4szt  10     

 

3 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 
wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 
toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 

10cm x 200m 3szt  10     
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zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz. 

4 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 
wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 
toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 
zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz. . 

12,5cm x 200m 2szt  6     

 

5 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 
wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 

20cm x 200m 2szt  2     

 



 37 

toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 
zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz. . 

6 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 
wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 
toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 
zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz.. 

25cm x 200m 2szt  2     

 

7 

Rękawy papierowo-
foliowe płaskie zgodne 
z ISO 11607 o 
parametrach: gramatura 
papieru 70g/m2, nie 
zwilżalność papieru 

30cm x 200m 1szt  2     
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wodą powyżej 40s, 
dopuszczalna zawartość 
chlorku do 0,05% i 
siarczanów do 0,25%, 
folia bez substancji 
toksycznych, 
pięciowarstwowa, 
przeźroczysta o 
grubości 55 
mikrogramów, 
zgrzewana w temp. 160 
- 190 st.C, wytrzymała 
na rozdarcie 300mN i 
rozciągliwa nie mniej 
niż 70%, wielokrotny 
zgrzew fabryczny, rolka 
nawinięta folią do 
wewnątrz.. 

8 

Markery do opisywania pakietów, odporne 
na proces sterylizacji w kolorze czarnym, 
czerwonym, niebieskim 1szt  5 

     

Razem   
 
Część nr 4 
Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX 
CPV   33140000-3 
L
p. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Wielkość 
opk 

 Cena 
za 

sztukę  

Oferowana 
ilość opakowań 

 Cena jedn. 
opakowania 

netto  

 Wartość 
netto  

Stawka  
VAT w % 

 Wartość 
brutto  

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 

Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze 
wskaźnikiem chemicznym fabrycznie 
umieszczonym na ampułce, zmieniającym 
zabarwienie po ekpozycji na czynnik sterylizujący 
z czerwonego na żółty, 60 szt. 

60 szt  10     

 

2 
Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający 
barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na 
żółty  

1000 szt  7     
 

 Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, 
zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym 
zmieniający barwę z żółtego na czerwony Sterrad 
NX 

5 cykli  15     
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Razem   
 
Część nr 5 
Materiały medyczne –  do kontroli procesów sterylizacji 
CPV   33140000-3 
L
p. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 Wielko

ść opk J. m 
Oferowana 

ilość 
opakowań 

Cena jedn. opak. 
netto Wartość netto Stawka  

VAT w % Wartość brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 

Test kontroli sterylizatora – jednorazowe pakiety 
testowe Bowie-Dick 
Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick do 
sterylizatorów opisanych w EN ISO 11140-4, 
symulujący pakiet porowaty,  arkuszem testowym 
zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację 
wyniku. Laminowany arkusz testowy. Zmiana koloru 
czerwonego na granatowy. Zgodność z normą 
referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej 
jednostki notyfikowanej. 

20 szt opk 1     

 

2 

Integrator chemiczny kl.V do pary wodnej z 
przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku 
o długości 2,5 - 3,0 cm do zastosowania we 
wszystkich cyklach sterylizacji parowej nie 
wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry 
punktu końcowego w trzech temperaturach badane 
dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z 
normą referencyjną potwierdzona certyfikatem 
niezależnej jednostki notyfikowanej. 

500 szt opk 15     

 

Razem   
 
Część nr 6 
Materiały medyczne – do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji 
CPV   33140000-3 

L
p. Opis przedmiotu zamówienia 

Wielkość opk  J.m  Oferowana 
ilość 
opakowań 

 Cena jedn. 
opakowania 
netto  

 Wartość netto  
Stawka  

VAT w % 

 Wartość 
brutto  

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 

Codzienny test kontroli szczelności 
zgrzewu zgodny z wymaganiami PN-EN-
ISO 11607-2 do rutynowej walidacji 
zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu 

250 szt opk 2 
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2 

Jednorazowy wskaźnik do rutynowej 
kontroli skuteczności procesu mycia 
narzędzi w myjni ultradźwiękowej. 
Umieszczony w uchwycie. Wskaźnik 
spełnia wymagania dla zabrudzenia 
testowego opisane w normie ISO/TS 
15883-5:2005. Zabrudzenie testowe 
umieszczone na taśmie metalowej 
wskaźnika o wymiarach 89 x 25 mm wolne 
od związków ołowiu, nie zawiera 
toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej 
pochodnych związków. 

50 szt op 2 

     

3 

Jednorazowy wskaźnik do codziennej  
kontroli skuteczności procesu mycia 
narzędzi w myjni-dezynfektorze. 
Umieszczony w uchwycie. Wskaźnik 
spełnia wymagania dla zabrudzenia 
testowego opisane w normie ISO/TS 
15883-5:2005. Zabrudzenie testowe 
umieszczone na taśmie metalowej 
wskaźnika o wymiarach 89 x 25 mm wolne 
od związków ołowiu, nie zawiera 
toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej 
pochodnych związków. 

50 szt op 30 

     

Razem   
 
Część nr 7 
Pomoce medyczne – materiały eksploatacyjne 
CPV – 33196000-0  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wielkość 
opk J.m 

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
opakowania 

netto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 
Dwustronna szczotka z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi 
chirurgicznych o dł. do 155mmm. Długość powierzchni czyszczącej 
30mm - 10mm 

12 szt opk 2     
 

2 

Dwustronna szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z 
włosiem z tworzywa sztucznego o dł. całkowitej 175mm. Długość 
powierzchni czyszczącej 40mm i 30mm. Odporna na dezynfekcję i 
sterylizację parą wodną. 

2 szt opk 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 41 

3 

Szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z włosia 
nylonowegoz rączką z tworzywa sztucznego. Odporna na  mycie i 
dezynfekcję  w myjniach-dezynfektorach w temp. Do 100°C. długość 
całkowita 240mm, dł. Powierzchni czyszczącej 75mm 

1 szt opk 6     

 

4 
Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi 
do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 300mm x 100mm x 5mm 5 szt opk 1     

 

5 
Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi 
do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 450mm x 100mm x 3mm 5 szt opk 1     

 

6 
Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi 
do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 405mm x 80mm x 5mm 5 szt opk 1     

 

Razem   
 
Część nr 8 
Zestaw medyczny – zestaw do kontroli sterylizatora 
CPV   33141620-2 
 
L
p. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 Wielkość 

opk J.m 
Oferowana 

ilość 
opakowań 

Cena jedn. 
opak. netto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 

Zestaw do kontrli sterylizatora - Ektroniczny System Testujący 
Bowie-Dick zawierający w swoim składzie: 1) rejestrator danych do 
sterylizatorów parowych; równoważny wynik ze standardowym testem 
Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3); użycie 400 krotne; 
automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej, 
widoczny bezpośrednio na rejestratorze, trzy czujniki temperatury, jeden 
czujnik ciśnienia; certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z 
normą referencyjną EN ISO 1140-4. 

1szt opk 1     

 

Razem   
 
Część nr 9 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 
w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Nóż tunelowy, jednostronnie ostrzony (z góry) typu Crescent o szerokości 2,0 – 
2,2 mm do zabiegów okulistycznych w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk. szt 102     

Razem   
 
Część nr 10 
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Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Witrectom do aparatu INFINITI Alcon 23G/20G, którym dysponuje Zamawiający szt 48     

Razem            
 
Część nr 11 
Materiały medyczne - okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Kaniule Cortex extractor pakowane po 10 sztuk, 23G, 7/8“ szt 20     

2 Błękit trypanu o stężeniu 0,06% (barwnik do torebki przedniej) fiolki po 1 ml lub 
po 0,5 ml ml 90     

Razem            
 
Część nr 12 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 

1 Refraktory tęczówkowe do sterylizacji ze stoperami rogówkowymi do operacji 
okulistycznych szt 4     

Razem            
 
Część nr 13 
Materiały medyczne - okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 

1 Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 
ml SF6 o stężeniu 20% do podawania przez porty 23G szt 10     

Razem            
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Część nr 14 
Materiały medyczne - okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 

1 Olej silikonowy  5000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC 
Associate szt 5     

2 Olej silikonowy 1000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC 
Associate szt 25     

3 

Barwnik uniwersalny do zabiegów witreoretinalnych do barwienia błon 
epiretinalnych I ILM w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.5 ml z roztworem 
błękitu trypanu 0.15% I brillant blue G o stężeniu 0.025% I polietylany o stężeniu 
4% 

szt 20    

 

Razem            
 
Część nr 15 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % 

Wartość brutto Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 

1 

Mikropęseta do witrektomii typu Eckardt 23G, jednorazowa, sterylna, precyzyjnie 
łapiąca końcem. Platforma chwytna o umieszczona w rurce ze stali nierdzewnej o 
długości 30 – 35 mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść wykonana z poliwęglanu z 
antypoślizgowymi wypustkami o średnicy 15-18 mm, kolorowy  znacznik na obu 
końcach rękojeści  w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 150 - 170 
mm. Opakowanie zbiorcze 5 szt.  

op 5   

  

2 Jednorazowe końcówki silikonowe typu brush  23G/0.6 mm do wielorazowych 
igieł fletowych typu 1281C w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk.  op 8     

3 

Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G, kompatybilny z aparatem DORC 
Associate 6700 zawierający : 
 • witrektom pneumatyczny 23G 2500 cięć/min; 
• kaseta jednorazowa; 
• światłowód 23G; 
• jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i 

uniwersalnym drenem infuzyjnym; 
• dren do podaży powietrza; 
• 1 x osłonka na ekran; 

op 5   
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• 1 x osłonka na pilot; 
• 1 x plastikowy trójnik; 
• 1 x konektor 2x żeński; 
1opakowanie zawierające 5 lubzestawów 

4 

Światłowód żyrandolowy podwójny w rozmiarze 25 G i / lub 27 G, kompatybilny 
z aparatem DORC Associate 6700. W zestawie ze światłowodem specjalny 
nóż/prowadnica do wykonania sklerotomii i wprowadzania włókna światłowodu. 
Jedno sterylne, jednorazowe opakowanie po 5- zestawów: światłowód, nóż. 

op 1   

  

Razem            
 
Część nr 16 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Szpatułki do operacji okulistycznych o długości 130 – 145 mm, z zagiętą 

końcówką długości 12 – 15 mm pod kątem 40-50 stopni i szerokości za  
zagięciem 0,6-0,8 mm 

szt 50    
 

Razem            
 
Część nr 17 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Uchwyty - osłonki silikonowe do regulacji mikroskopu okulistycznego Moeller-

Wedel Hi-R 900 szt 4     

Razem            
 
Część nr 18 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Paski fluoresceinowe sterylne, pakowane pojedynczo po 1 szt. szt 600     

Razem   
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Część nr 19 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Kaniula do usuwania oleju przez system trokarowi 23G, zakładana na zewnątrz 

trokara. Kompatybilna z systemami trokarowymi 23G, 25G i 27G do aparatu 
DORG associate. Opakowanie po 5 sztuk. 

op 3    
 

Razem   
 
Część nr 20 
Materiały medyczne okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Zestaw do usuwania oleju kompatybilny z posiadanym aparatem DORC 

Associate, ze strzykawką i kaniulą 19G. Pakowane po 5 sztuk. 
 

op 3    
 

Razem            
Część nr 21 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV – 33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Pęseta typu Moorfield o długości 120 – 130 mm, prosta, część końcowa płaska o 

długości 10 – 16 mm szt 3     

Razem            
 
Część nr 22 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
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1 Kleszczyki nosowe, odgięte do góry pod kątem 55º, otwieranie w pozycji 
wertykalnej, szerokość szaftu Ø 2,7 mm, szerokość szczęk 3 mm, długość 130 
mm, ze złączem Luer-Lock  

szt 1    
 

Razem            
 
Część nr 23 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Nożyczki chirurgiczne typ STEVEVS delikatne, proste, końce smukłe, dł. 110 

mm szt 1     

2 Haczyk dwuzębny dł. 120 mm szt 1     
Razem            

 
Część nr 24 
Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG 
CPV   33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm ilość Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT w 

% 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
1 Jednorazowe elektrody powierzchniowe odbiorcze do EMG szt 2000      

2 Jednorazowe  elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 25 x 0,35 
mm szt 100      

3 Jednorazowe  elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 38 x 0,45 
mm szt 100      

4 Jednorazowe  elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 50 x 0,45 
mm szt 50      

5 Jednorazowe elektrody samoprzylepne EMG  
15 x 20 mm z przewodem 1,5 m z wtykiem touchproof szt 2000      

 Razem   
 
Część nr 25 
Pomoce medyczne do EEG i EMG       
CPV 33196000-0 
Lp. Nazwa materiału Jm ilość Wartość 

netto 
Stawka  

VAT w % 
Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Żel elektrolitowy a 250 ml do badań EMG o właściwościach nie gorszych jak żel 
SPECTRA 360 

szt 22     
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2 Elektro żel przewodzący EEG do czepków elektrodowych  a 480 g szt 40     

3 
Pasta przewodząco – klejąca do przyklejania elektrod podczas badania EEG, 
EMG poprawiająca przewodnictwo sygnału op. 114g, o właściwościach nie 
gorszych jak pasta TEN 20 

szt 20     

4 
Emulsja ścierna do czyszczenia skóry wrażliwej stosowana w EEG, EMG , 
przygotowuje skórę do badania, aby zmniejszyć oporność skóry , op. 114 g .o 
właściwościach nie gorszych jak emulsja NUPREP 

szt 25     

5 Czepek do EEG do elektrod na sól rozmiar L szt 4     
Razem   

 
Część nr 26 
Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG 
CPV   33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm ilość Wartość 
netto 

Stawka  
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego rozm. L szt 3     
2 Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego rozm. M szt 3     
3 Kaniule donosowe (gwintowana końcówka) szt 80     

4 Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych klatki piersiowej (przetwornik pasa 
piersiowego) 

szt 4     

5 Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych brzucha (przetwornik pasa 
brzusznego) 

szt 4     

6 Podwójny czujnik ruchu nóg PLM kpl 1     
7 Elektroda uziemiająca rzepowa 20 x 550 mm z wtykiem Touch Prof szt 1     

8 Kabel do elektrody igłowej z wtykiem DIN  
5 – pinowy  

szt 1     

9 Elektroda odbiorcza tarkowa Touch Prof szt 1     
10 Elektrody miseczkowe z wtykiem Touch Prof szt 60     
 Razem   

 
Część nr 27 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 
 w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Światłowód 5mm x 3 m w przezroczystej osłonie (gwint) szt 4     
Razem   

 
Część nr 28 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 
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Lp. 
Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 

netto 

Stawka  
VAT 
 w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Sonda kontaktowa A-25/220/R szt 1     
2 Sonda kontaktowa A-30/250/R szt 1     

Razem            
 
Część nr 29 
Przyrządy używane na salach operacyjnych – laryngologia  
CPV – 33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  
w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, marka, 
typ, model 

1 Kleszczyki nosowe typu Weil-Blakesley o dł. 120 mm, proste, szer. 4,8 mm szt 2     
2 Kleszczyki nosowe typu Weil-Blakesley, fig. 3, szer. 4,2 mm, proste, dł. 120 mm szt 2     
3 Nożyczki kątowe do przegrody nosowej, typ Heymann, dł. całkowita 200 mm szt 3     
4 Trzonek nr 3 do ostrzy wymiennych, dł. 125 mm szt 10     

Razem   
 
Część nr 30 
Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa artykułu/ nazwa usługi J.m. 
 
 

Ilość 

Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 

netto 

Stawka  
VAT w 

% 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Kleszcze do trzymania tkanek Mikulicz odgięty 205 mm 1 x 2 Z szt 1      
2 Kleszcze naczyniowe typ Kocher prosty dł. 160 mm 1 x 2 Z szt 5      
3 Kleszcze naczyniowe typ CRILLE odgięte 160 mm delikatne szt 5      
4 Pinceta anatomiczna prosta 200 mm szt 1      
5 Pinceta chirurgiczna prosta ½ Z , długość 145 mm szt 2      
6 Pinceta atraumatyczna szczęka 1,5 mm szerokości, dł. 150 mm szt 1      
7 Uchwyt skalpela nr 3 , dł. 125 mm szt 1      
8 Uchwyt skalpela nr 4 , dł. 135 mm szt 1      

Razem   
 
Część nr 31 
Przyrządy używane na salach operacyjnych – endoskopia  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena jedn. 
Opak.netto  

Wartość 
netto  

Stawka  
VAT w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta, 
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marka, typ, 
model 

1 

Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z 
okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki 
wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; 
niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; 
długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do 
endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w 
opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; 
sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. 

op 10     

 

Razem            
 
Część nr 32 
Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia 
CPV – 33162200-5     

Lp. Nazwa materiału Jm ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 
 w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIETE TYP MAIER DŁG. 265 MM Z 
ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM szt 1      

2 UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁG. 125 MM szt 1      
3 UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁG. 135 MM szt 1      

4 
NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁG. 180 
MM OSTRZA TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKA ZŁOTE 
UCHA 

szt 1     
 

5 NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁG. 145 MM szt 1      

6 
PINCETA CHIRURGICZNA  STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA 
ROBOCZA 1/2 ZĄBKI  
DŁG. 145 MM 

szt 2     
 

7 PINCETA ANATOMICZNA PROSTA 150 MM szt 1      

8 PINCETA ATRAUMATYCZNA SZCZĘKA 1,5 MM SZEROKOŚĆI  
DŁ. 150 MM szt 1      

9 
KLESZCZYKI PREPARACYJNE  
DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIETE DŁG. 180 MM  SKOK 
ZĄBKÓW 0,5 MM 

szt 1     
 

10 KLESZCZE NACZYNIOWE TYP  CRILLE ODGIĘTE 160 MM DELIKATNE 
SKOK ZABKÓW 0,7 MM szt 5      

11 HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-ESTMAN 22x 21 MM 29x30 MM 
DŁG.240 MM szt 1      

12 KLESZCZE NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTY DŁG. 160 MM 1 X 2 
ZĄBKI  SKOK ZABKÓW 0,8 MM szt 5      
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13 KLESZCZE NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁG. 
125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM szt 12      

14 
KLESZCZE DO TRZYMANIA TKANEK MIKULICZ ODGIETY 205 MM 1X 2 
ZABKI szt 2     

 

15 
KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- 
GEISSENDOERFERODGIETE DŁG. 210 MM FI ODGIETE DŁG. 210 MM 
FIGURA 1 SKOK ZABKÓW 0,7 MM 

szt 1     
 

16 HAK OPERACYJNY TYP FARABBEUF DUŻY DWUSTRONNY  20x 16MM szt 2      

17 
IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁG. 145 
MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE 
KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM 

szt 1     
 

18 
IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁG. 180 MM 
CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZABKOWANE 
KRZYZOWO SKOKI 0,4 MM 

szt 1     
 

19 KOSZ STALOWY PERFOROWANY ZNÓŻKAMI O WYM. 406x253x106 MM szt 1      

20 

WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470x274x135 MM 
WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ENERGOOSZCZĘDNYMI 
UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI 
WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO 
OBU STRONACH KONTENERA 

szt 1     

 

21 PRIMELINE PRO ¾ POKRYWA ZŁOTA szt 1      
22 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM „ Z.TARCZYCA” ZŁOTA szt 4      

23 
PLOMBA -ETYKIETA Z INDYKATOREM STATUSU STERYLIZACJI Z 
WARSTWĄ KLĘJACĄ, ŻÓŁTA  OPAK.1000 SZT szt 1     

 

24 HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DLG.220 MM DWUSTRIONNY 
WYMIARY ŁYŻEK 22x15/39x15 szt 2      

25 KANIULA INSUFLACYJNA VERESS DŁG. 120 MM szt 2      
Razem   

 
Część nr 33 
Pomoce medyczne – chirurgia 
CPV –  33196000-0 

Lp Nazwa materiału 
Jm Ilość Cena 

jednostko
wa 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  
w % 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH 
AKCESORIÓW -DO MINI KONTENERA JK188 

szt 3      

2 SPÓD KONTENERA (WANNA ALUMINIOWA TYP MINI O 
WYMIARACH 310x132x57 MM 

szt 3      

3 ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA DO KONTENERA TYP 
MINI O WYMIARACH 305x140x25 MM ZIELONA 

szt 3      
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4 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA TYP MINI Z 
OPISEM: WG.WYMAGAŃ-(ZAĆMA1, ZAĆMA2, ZAĆMA 3) 

szt 6      

5 FILTR PTFE DO KONTENERA TYP MINI  DO DŁUGOTRWAŁEGO 
UZYTKOWANIAMIN. 1000 CYKLI STERYLIZACJI 

szt 3      

6 MATA SILIKONOWA 248x102 MM PERFOROWANA JEŻYK szt 3      

7 PLOMBA  PLASTIKOWA KOLORU NIEBIESKIEGO W ILOŚĆI 1OP -1000 
SZT 

szt 1      

Razem            
 
Część nr 34 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp
. Nazwa materiału Jm Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 

Stawka  
VAT  
w % 

Wartość brutto 
Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Optyka laparoskopowa PRECISION IDEAL EYES 10 mm 30º , 33 cm, skośna szt 1      
Razem            

 
Część nr 35 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena jedn. 
netto Wartość netto Stawka  

VAT w % Wartość brutto 
Nazwa 

producenta, 
marka, typ, model 

1 Optyka IDEAL EYES 4,0 mm 30º, 165 mm Speed-Look szt 3      
Razem            

 
Część nr 36 
Przyrządy używane na salach operacyjnych  
CPV –  33162200-5 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość netto Stawka  VAT 
 w % Wartość brutto Nazwa producenta, 

marka, typ, model 
1 Głowica do ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, do aparatu 

INFINITI firmy Alcon  szt 1     

Razem            
 
Część nr 37 
Spirometr – zestaw   
CPV – 33190000-8  

Lp. Nazwa materiału Jm ilość Cena jedn. 
netto Wartość netto Stawka  

VAT  Wartość brutto Nazwa producenta, 
marka, typ, model 
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w % 

1   Spirometr – zestaw    
Specyfikacja zestawu: 
-  moduł pomiarowy (spirometria, przepływ- 
   Objętość, MVV) 
-  10 głowic pneumotachograficznych 
-  przewód powietrzny 1 sztuka 
-  ustnik 20 sztuk 
-  klipsy na nos 2 sztuki 
-  oprogramowanie 
-  komputer 
   Konfiguracja komputera:  
-  procesor 2 GHz Windows 10 HE lub równoważny 
-  4 GB RAM 
-  HD 500 GB 
-  grafika SVGA kolor 
-  monitor 24" LCD 
-  DVD RW 
-  klawiatura 
-  mysz 
-  drukarka  

kpl 1     

 

Razem   
Część nr 38 
Urządzenia medyczne – rejestratory holterowskie EKG 
CPV – 33100000-1 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 

netto 

Stawka  VAT 
w % 

 
 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy, fabrycznie nowy z 2018 
roku: 
1  Rejestrator cyfrowy z zapisem 3  
      kanałowego EKG do 7 dni 
2  Zapis w pamięci stałej rejestratora 
3   Detekcja impulsów stymulatora 
4   Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz 
5   Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod 
6   Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) 

wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania 
do systemu holterowskiego 

7   Ekranowane kable pacjenta 
8   Impedancja wejściowa ≥2MΩ 

szt 6    
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9   CMRR >60dB 
10 Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez  
     podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u 
11 Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA 
12 Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan 

posiadanym przez Zamawiającego. Podczas instalacji 
Wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania do najnowszej 
wersji  

13 Wbudowany przycisk EVENT dla   
     pacjenta 
14 Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w  
     języku polskim. 

2 Rejestrator holterowski EKG –12 kanałowy : 
1   Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kan. do 4 dni 
2   Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora 
3   Detekcja impulsów stymulatora 
4   Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz 
5   Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod 
6   Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) 

wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania 
do systemu holterowskiego 

7    Ekranowane kable pacjenta 
8    Impedancja wejściowa ≥2MΩ 
9    CMRR >60dB 
10  Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego 
badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB 
11  Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG 
poprzez  
       podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u 
12  Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta 
13  Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA 
14   Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan  
posiadanym przez Zamawiającego. 
15  Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy z 2018 roku 
16  Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim 
 

szt 1    

  

Razem   
 
Część nr 39 
Łóżka szpitalne  
CPV 33192120-9 
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Lp. Nazwa artykułu/ nazwa usługi J.m. 

 
 

Ilość 
Cena jedn. 

netto 
 

Wartość netto 

Stawka  
VAT w 

% 

 
 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Łóżko szpitalne wraz z martracem łóżkowym sterowane 
elektrycznie wyposażone w: 
1. możliwość regulacji wysokości wezgłowia i wysokości leża 

przy pomocy pilota 
2. cztery koła jezdne z indywidualnym systemem blokad, 

umożliwiające jazdę na wprost oraz łatwe manewrowanie 
łóżkiem 

3. barierki z dwóch dłuższych stron  
4. wieszak do kroplówek 
5. krążki odbojowe zabezpieczające ściany przed niepożądanymi 
uderzeniami 
6. Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem 
zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne 

szt 5   

   

2 Łóżko wraz z materacem łóżkowym sterowane manualnie 
wyposażone w: 
1. możliwość regulacji wysokości wezgłowia i wysokości leża 
2. barierki z dwóch dłuższych stron 
3. cztery koła jezdne z  indywidualnym systemem blokad, 

umożliwiające jazdę na wprost  oraz łatwe manewrowanie 
łóżkiem 

4. wieszak do kroplówek 
5. krążki odbojowe zabezpieczające ściany przed niepożądanymi 

uderzeniami 
6. Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem 

zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne 

szt 2   

   

Razem            
 
 
Część nr 40 
Materace łóżkowe 
CPV – 39143112-4  

Lp. Nazwa artykułu/ nazwa usługi J.m. Ilość Cena jedn. 
netto 

 
Wartość netto 

Stawka  
VAT w % 

 
 

Wartość 
brutto 

Nazwa producenta, 
marka, typ, model 

1 Materace łóżkowe: 
Rozmiar: 200 cm x 80 cm x 10 cm 
Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem 
zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne  

szt 11     
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Razem            
 
Część nr 41 
Meble medyczne 
CPV – 33192000-2                 

Lp. Nazwa artykułu/ nazwa usługi J.m. 
 
 

Ilość 

Cena jedn. 
netto 

 
Wartość netto 

Stawka  VAT 
w % 

 
 

Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 
2 Stolik przyłóżkowy wyposażony w: 

- szufladę i szafkę (pomiędzy szufladą i szafką przestrzeń 
tworząca odkrytą półkę) 
- wysuwany blat boczny o  
  regulowanej wysokości 
- cztery kółka jezdne w tym, co  
  najmniej  dwa z indywidualną  
  blokadą 
- z boku szafki miejsce na przechowywanie butelek 
- wymiary: 
wysokość: 850 – 880 mm 
głębokość: 380 – 420 mm 
szerokość: 480 – 520 mm 
regulacja wysokości blatu 750 – 1200 mm 

szt 11     

 

Razem            
 
Część nr 42 
Materiały medyczne - okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT 
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 

model 

1 Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 
ml C2F6 o stężeniu 16% do podawania przez porty 23G szt 10     

Razem            
 
Część nr 43 
Materiały medyczne - okulistyka 
CPV –  33140000-3 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość 
netto 

Stawka  VAT  
w % Wartość brutto 

Nazwa 
producenta, 
marka, typ, 
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model 

1 Dekalina w fiolkach po 7 ml szt 25     
Razem            

 
 

                                                                                                                                                                                                                                         ___________________, dnia ________________ 
                                                                                                                                                                                                                              miejscowość 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3 
do SIWZ 

 
Wykonawca: 
 
………………………………….……………………………...…

…………………………………………………………………… 

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

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej uPzp) 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
Uczestnicząc w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 

materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr 11/ZP/18, oświadczam, że: 

 

1. nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. 

2. należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi 

uczestnikami postępowania: ……………………………………………………………………..…. 

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

 
 
 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)niepotrzebne skreślić 
 

 



 

 

załącznik nr 4a 
do SIWZ 

Wzór umowy 
UMOWA NR……………….. 

 
W dniu ………………………….  2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, 
mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56,  
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  
płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK – Dyrektor 
a  
………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
………………………….. 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Postanowienia umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed zawarciem umowy, w zależności od tego, 
 którego (-ych) części będzie dotyczyć umowa. Umowa stoanowiaca załącznik nr 4a do SIWZ dotyczy 
części nr 1-21, 24-26, 31, 42-43.   
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 
dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy: 
11/ZP/18. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: …………………. (część nr ….) – 
zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do 
umowy. 

3. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów medycznych. 
4. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 

kanale sprzedaży. 
5. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot 
umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta). 

6. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Określona przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do umowy liczba artykułów stanowi liczbę 
szacunkową i prognozowaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby artykułów 
zamawianych w trakcie realizacji umowy, w stosunku do liczby zaplanowanej w załączniku nr 2 do 
umowy, ich cena jednostkowa pozostanie stała. Zmiana nie będzie prowadziła do zwiększenia 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporządzania aneksu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, jednakże 
zobowiązuje się zrealizować ją w 80%. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w 
związku z niezrealizowaniem umowy w pełnym zakresie z uwzględnieniem wskazanym w zdaniu 
poprzednim, w szczególności roszczenie o zapłatę lub wykonanie niezrealizowanej części umowy, 
co niniejszym Wykonawca potwierdza. 

9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nie używany. 
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10. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

11. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był 
przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

12. Przedmiot umowy zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 
ustalonych umową warunkach. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności. 

 
§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia; 
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji zamówienia. 

Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia; 
3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 

zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w 
Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji; 

4) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem 
utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu 

prawidłowej realizacji umowy. 
 

§ 4 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 

1. Wykonawca będzie realizował dostawy przez okres …11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj, od 
dnia …… do dnia ……. w ilościach określonych przez Zamawiającego na zamówieniu przesłanym 
faksem w terminie … 12dni roboczych od otrzymania zamówienia.(zamówienie przyjęte do 
realizacji proszę niezwłocznie potwierdzić na nr tel. 727 401 544 lub e-
meilem:mrurarz@wiml.waw.pl ). 

2. Termin ważności dostarczonych jednorazowych materiałów medycznych minimum 12 miesięcy od 
daty dostawy cząstkowej. 

3. Na opakowaniach handlowych materiałów medycznych musi znajdować się znak CE. 
4. Wykonawca dołączy opis procesu dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, dotyczy narzędzi 

wymagających sterylizacji przed użyciem. 
5. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego bezpośrednio 

do magazynu medycznego Działu Materiałowego WIML w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 
14.00 (wejście 1B, pok. nr 12). 

6. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego. 
7. Z odbioru ilościowego i jakościowego sporządza się protokół Odbioru stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury. Za datę odbioru towaru, uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru przez 
osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku zrealizowania zgłoszonej reklamacji, zgodnie z postanowieniami ust. 8 -12. 

                                                
11 Zapis zostanie wprowadzony odpowiednio do części, której dotyczy Umowa. 
12 Zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiednio do części, której dotyczy Umowa. 
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8. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy magazynu medycznego Działu 
Materiałowego Pionu Administracyjnego Zamawiającego. 

9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub naruszeń jakościowych w dostawie, 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy oraz żądać dostarczenia w ciągu 3 dni 
roboczych wykonania ponownej dostawy wolnej od wad jakościowych i ilościowych w pełni 
zgodnej ze złożonym zamówieniem. 

10. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach 
dostawy, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wykonania dostawy. 

11. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany 
wymienić towar wadliwy na wolny od wad, na własny koszt w terminie uzgodnionym wspólnie przez 
przedstawicieli obu Stron z tym, że nie może on być dłuższy niż 5 dni robocze, licząc od momentu 
otrzymania powiadomienia. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru 
reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru” 

11. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 
Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 12 miesięcznej gwarancji (na sprzęt trwały 
24 miesięcznej), której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru, z zastrzeżeniem ust. 10 
zdanie ostatnie. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 
przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

12. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Działu Materiałowego na fakturze wartości 
niezgodnych z formularzem oferty umowy, realizacja faktury wraz z płatnością zostanie 
wstrzymana, a Wykonawca otrzyma od Zamawiającego reklamacje na piśmie celem wystawienia 
korekty do dostarczonej faktury. Realizacja faktury zostanie uruchomiona z chwilą otrzymania 
korekty do faktury. Termin płatności faktury liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury lub korekty do faktury. Wykonawca do korekty dołączy pismo o nie naliczaniu 
odsetek za zwłokę w płatnościach. Dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury lub korekty do 
faktury nie może trwać dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w przedmiotowym zakresie. 

13. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie/ przy udziale podwykonawcy: 
…………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………..13 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie , 

według cen określonych w złożonej ofercie cenowej. 
2. Wartość netto wynosi: …………….. PLN (słownie: ……………………………………..)  
3. Wartość brutto wynosi:  …………..  PLN (słownie: ……………………………………. )  

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto 

4. Rozliczenie finansowe dostaw cząstkowych nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu ….. dni od daty otrzymania jej przez 
Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostaw cząstkowych. 
6. Rozliczenia finansowe z realizacji przedmiotu umowy nastąpi, za faktyczne dostarczone produkty, 

po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7 na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu …… dni14 od daty otrzymania jej 
przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego 
Protokół Odbioru. 

7. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 

8. Podniesienie stawki VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie spowoduje 
odpowiednie obniżenie wartości brutto. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania. 

                                                
13 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
14 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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10. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
11. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
12. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 

forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 2. 
13. Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych 

części zamówienia i/lub części Przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego 
zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

14. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, 
przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania tych 
podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę. 

15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o niezrealizowaną przez Zamawiającego część dostaw. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w 
Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz 
rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 5 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy 
wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż 
wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych 
podwykonawców. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia określonego w umowie. 
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 
personelu. 
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§ 8 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia ponad termin dostawy częściowej 
określony w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §5 ust. 3 Umowy, (dla danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, o których mowa w §4 ust. 
10 Umowy, w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§5 ust. 3 Umowy, (danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3; 

4) za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w 
przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 

5) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym 
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w 
umowie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 
Umowy. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim 

umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy: 
1) Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia 

sposobu realizacji Umowy, w szczególności kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu 
realizacji dostawy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – 
w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie 
stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go 
usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.  

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tych przyczyn; 

3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) lub art. 24 ust. 5 pkt 
1 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy 
lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 
podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – 
w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
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uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie; 

7) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte 
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał 
opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem 
możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 
zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia 
odstąpienia od umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie 
gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel umowy. 

7. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 8 i 
zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na 
przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.  

8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 
kar umownych zastrzeżonych w umowie. 

9 Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy 
rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a)  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy ( w tym terminów cząstkowych), o ile będzie to konieczne z 

uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 
Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące; 

i. gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 

ii. w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy 
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć; 

iii. gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych 
leżących po stronie Zamawiającego. 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej. 
g) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w 

przypadku zmiany (dotyczy części nr 2):  
i. stawki podatku od towarów i usług, 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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- gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
wówczas zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do 
zaistniałych zmian. 

2. W przypadku okoliczności opisanych w ust. 1 lit.g pkt ii. powyżej, Wynagrodzenie netto nie zmieni 
się, a zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę, w 
szczególności Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w 
jakiejkolwiek innej formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w 
ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, 
dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. 
Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela 
informacji. 

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych 
informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu 
sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych 
kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania 
pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

 
§ 11 

SIŁA WYŻSZA 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, 
których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację 
Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki 
uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa 
taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura 
powietrza poniżej -20 st. C. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 
5. 
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4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów 
realizacji usług określonych w Umowie. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 
zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, 
zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w 
porozumieniu Stron. 

 
§ 12 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do realizacji umowy, koordynowania prac 

związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani 
................................., 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 
związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani …………………. 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych 
kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną. 

4. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

5. Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej 
Umowy prowadzona będzie pisemnie lub drogą elektroniczną chyba, że umowa stanowi inaczej, 
na wskazany poniżej adres: 
1) dla Zamawiającego: 

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

2) dla Wykonawcy: 
…………………………………………………… 
e-mail ………………………………………….. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2017 r., poza. 1579 ze zm.). 

3. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. 
5. Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek 

doręczenia z dniem powtórnej awizacji. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego  
Egz. 2 – Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 – Wykonawca 

 
Załączniki: 
Załącznik nr…… –………………………na …. ark. 

 
 
     ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 



 66 

 
Załącznik nr 4b  

do SIWZ 
 

UMOWA NR …………………… 
 
W dniu ………………… w Warszawie, pomiędzy: 
 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, 
mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56,  
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA - BARTCZAK – Dyrektor, 
 
a: 
…………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
…………………………………….. 
 
łącznie zwane dalej Stronami, 
 
w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 201 7.,, poz. 1579 z późn. zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu 
nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, została zawarta Umowa o następującej 
treści: 
 
Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego, 
 którego (-ych) zadań będzie dotyczyć umowa. Umowa stanowiąca załącznik nr 4b do SIWZ dotyczy 
części nr 22,23, 27-30,32-41.   
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 
dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, numer 
sprawy 11/ZP/18. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: …………………. (część nr ….) – 
zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do 
umowy. 

3. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot 
umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce).” 

4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek 
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

6. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był 
przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

7. Przedmiot umowy zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 
ustalonych umową warunkach. 
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8. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności. 

 
§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia; 
b) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji 

zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej 
postanowienia; 

c) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 
zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w 
Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji; 

d) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem 
utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu 

prawidłowej realizacji umowy. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg 
cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej. 

2. Wartość netto umowy wynosi: …………….… (słownie: …………………..). 
3. Wartość brutto umowy wynosi: ……………… (słownie: …………………). 

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.  

4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 5 ust. 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie 
zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia 
Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania i 
uruchomienia, szkoleń oraz przeglądów okresowych i gwarancji.  

6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 

forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 2. 
9. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak w 

postępowaniu przetargowym. 
 

§ 5 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie …. 15dni od dnia podpisania 
umowy tj. do dnia ………………. (w dniu roboczym - Przez dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.). Szczegółowy termin 

                                                
15 Zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiednio do części, której dotyczy Umowa. 
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dostawy oraz szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona 
jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby), w zakresie 
administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, 
będzie protokół odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie 
administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia także w trakcie jego eksploatacji, w miarę 
zgłaszanych potrzeb. 

3. Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu 
odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

4. Urządzenie medyczne musi być oznaczone znakiem CE. 
5. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na 

dostarczony przedmiot umowy udziela min. 24 miesięcznej (6 miesięcznej - dotyczy tylko części nr 36) 
gwarancji, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.” 

6. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 
towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: 
……………………………, faksem na nr: ……………………. lub w formie pisemnej. Zmiana 
danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna 
względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie.  

7. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w 
ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok. 

8. Zgłoszenia napraw przyjmowane e-mailem lub faxem realizowane będą 24 h/dobę, 365 dni w roku. 
9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 48 

godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faksem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu 
reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne. 

10. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni 
roboczych. W ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony sprzęt 
zastępczy. Dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach powoduje nie naliczanie 
kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 2 dni 
roboczych, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. 

12. Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni 
roboczych. W ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony 
aparat/sprzęt zastępczy. Dostarczenie aparatu/sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach 
powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. 

13. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca 
jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw 
gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy 
przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

14. W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni roboczych, okres gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas naprawy. 

15. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód 
urządzenia (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w 
Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz 
rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
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3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 5 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy 
wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż 
wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych 
podwykonawców. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia określonego w umowie. 
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 
personelu. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia ponad termin dostawy określony w § 

5 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 3 Umowy, (dla danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, o których mowa w §5 ust. 
5 Umowy, w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§4 ust. 3 Umowy, (danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3; 

4) za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w 
przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

5) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym 
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w 
umowie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 
Umowy. 
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2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim 

umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy: 
1) Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia 

sposobu realizacji Umowy, w szczególności kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu 
realizacji dostawy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – 
w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie 
stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go 
usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.  

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tych przyczyn; 

3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) lub art. 24 ust. 5 pkt 
1 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy 
lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 
podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – 
w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo 
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie; 

7) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte 
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał 
opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem 
możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 
zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia 
odstąpienia od umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie 
gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel umowy. 

7. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 8 i 
zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na 
przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.  

8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 
kar umownych zastrzeżonych w umowie. 

9. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy 
rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 
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§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 1 miesiąc; 

i. gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 

ii. w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy 
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć 

iii. gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych 
leżących po stronie Zamawiającego 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W 
szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w 
jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w 
ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, 
dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. 
Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela 
informacji. 

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych 
informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu 
sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych 
kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania 
pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 
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§ 11 

SIŁA WYŻSZA 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, 
których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację 
Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki 
uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa 
taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura 
powietrza poniżej -20 st. C. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 
5. 

4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów 
realizacji usług określonych w Umowie. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 
zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, 
zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w 
porozumieniu Stron. 

 
§ 12 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do realizacji umowy, koordynowania prac 

związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani 
................................., 

……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych 
z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani …………………. 

……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych 
kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną. 

4. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony 

5. Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy 
prowadzona będzie pisemnie lub drogą elektroniczną chyba, że umowa stanowi inaczej, na 
wskazany poniżej adres: 

1) dla Zamawiającego: 
…………………………………………………… 
e-mail ………………………………………….. 

2) dla Wykonawcy: 
…………………………………………………… 
e-mail ………………………………………….. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.). 

4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. 
6. Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek 

doręczenia z dniem powtórnej awizacji. 
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 - Wykonawca 

 
Załączniki: 
Załącznik nr…… –………………………na …. ark. 

 
              ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA                             
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załącznik nr 5 

do SIWZ 
 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

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

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia16. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia17 w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie 
wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi 
wypełnić wykonawca. 
Tożsamość zamawiającego18  Odpowiedź: 

Nazwa:  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
ul. Krasińskiego 54/56 
01 – 755 Warszawa 
NIP:118 – 00 – 59 – 744 
REGON: 010132188  
adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 
 
 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia19: Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i 
drobnego sprzętu medycznego 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)20: 

11/ZP/18 

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

                                                
16 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym 
zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
17 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. 
18 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 
wszystkich uczestniczących zamawiających. 
19 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
20 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 kontaktów21: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem22? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone23: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”24 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

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

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak:  
 

                                                
21 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 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. 
23 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
24 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. 
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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 wykazie25: 
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 
wykonawcami26? 

[] 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 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

[   ] 

                                                                                                                                                                   
25 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
26 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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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 V27. 

 

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. 

                                                
27 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 przestępczej28; 

2. korupcja29; 

3. nadużycie finansowe30; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną31 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu32 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi33. 

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): 
[……][……][……][……]34 

Jeżeli tak, proszę podać35: 
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): [……][……][……][……]36 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

[] Tak [] Nie  

                                                
28 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). 
29 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. 
30 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 
31 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. 
32 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). 
33 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). 
34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
35 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
36 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
37 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
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podstawy wykluczenia37 („samooczyszczenie”)? 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki38: [……] 

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Podatki Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

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

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

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

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

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

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

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

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

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 39 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI40 

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

Odpowiedź: 

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

                                                
38 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać 
stosowność przedsięwziętych środków.  
39 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
40 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy41? 

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 
wykonawczych42; 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 gospodarczej43. 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

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

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego44?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 
[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów45 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                                                                                                                                   
41 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. 
42 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
43 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. 

44 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
45 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 
 
 
 
[…] 

[] 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: 

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): 
[……][……][……]46 

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 
 
 
[……] 

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

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

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy47: 
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 
następujący48 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 

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

                                                
47 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. 
48 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący49: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
(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 finansowych50 
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 Y51 – 
oraz wartość): 
[……], [……]52 
 
 
(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 odniesienia53 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia54 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
     

                                                                                                                                                                   
49 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
50 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
51 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
52 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
53 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed 

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

ponad trzech lat. 
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wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych55: 
2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych56, 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 
kontroli57 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

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

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom58 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

 
[] Tak [] Nie 
 

                                                                                                                                                                   
55 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w 

odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
56 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. 

57 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. 

58 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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lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
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 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 
Wykonawca oświadcza, że: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej59, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie60 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]61 

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 
członkowskim62, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.63, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

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

                                                
59 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
60 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
61 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
62 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.  

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


