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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 jako „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 221 000 
euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 21/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 oceny 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 sprzętu medycznego. 
2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na odrębne części: 

 Część nr 1   Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w 
obrazie trójwymiarowym 3D – 1 kpl., 

Cześć nr 2       Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną 
– 1 kpl., 

Część nr 3   Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie 
efektów niedotlenienia organizmu – 1 kpl.. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części zamówienia.  
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 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz 
cenowy. 

7. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być zakupiony w oficjalnym 
kanale sprzedaży. 

8. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, 
nieregenerowany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" 
należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać 
zabezpieczenie zastosowane przez producenta). 

9. Sprzęt medyczny 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. Przedmiot umowy musi być oznaczony znakiem CE 

10. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. Okres gwarancji dla sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia dla każdej części 
zamówienia musi wynosić minimum 24 miesiące, od daty odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy. 

14. Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

15. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
Publicznych 33100000-1 Urządzenia medyczne. 

 
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 7 uPzp. 
3. Zamawiający nie przewiduje 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 prac związanych z       

kluczowymi częściami zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 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 pkt. 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.  
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
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w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. b) i c) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 3. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a 
ust. 1 i dalej uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w Rozdziale IX ust.1. 

 
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 
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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), 
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) i 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, 
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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. 4) 
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, składa 
jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców tj. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX 
ust. 1 SIWZ. (W postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

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 znane są na etapie składania oferty). 

 
IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Wykonawca musi złożyć 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 
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Forma dokumentu:  
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. 

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 to 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 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 SIWZ. Zamawiający żąda 
przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca 
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), (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 art.24 us.1 pkt 13 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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 
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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); 

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). 

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca składa: 

Dokument potwierdzający, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny spełnia wymogi 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.): 
-  dokument potwierdzający zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o 
wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający 
dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestr (druk zgłoszenia, 
powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do 
bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa), jeśli przepisy ustawy o wyrobach 
medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w 
przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach 
braku zgłoszenia / powiadomienia / przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się 
do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

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 
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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 internetowymi 
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 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

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 
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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.  
16. 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. 

17. 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. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o 
których mowa w Rozdz. IX ust. 6, 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 uPzp), dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy: 21/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 IX 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, a faksem na  
nr 261 852 715. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: mgr Beata Stoś tel. 261 852 309 poniedziałek 
– piątek, godz. 8.00 – 15.00. 

6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty 
elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza 
fakt jego otrzymania. 

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. 

                                                             
1 W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 r., poz. 1481 ze zm.). 
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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 sprzętu medycznego, Znak sprawy 21/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. 

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: 
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
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b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

c) 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. 

d) 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. 13. 

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 kwocie:  
 

Część nr 1: 23 000,00 zł 
Część nr 2: 24 000,00 zł 
Część nr 3: 10 000,00 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 25.09.2018r. 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. 
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, 
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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. z 2016r., poz. 
359). 

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 
sprzętu medycznego – znak sprawy: 21/ZP/18”. 

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; 

4) oświadczenie, o którym 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) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 
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6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego; 

7) oświadczenia dotyczące podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w 
SIWZ (jeśli dotyczy); 

8) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 

polskim i 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. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej. 

6. 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. 

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

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

9. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 NR POSTĘPOWANIA: 21/ZP/18 
 NIE OTWIERAĆ PRZED 25.09.2018r. 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 
 
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 

wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 
oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi 
Wykonawcami będą odrzucone. 

11. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze 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. 

12. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
13. 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 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. 
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14. W ofercie Wykonawca poda: 
a) Cenę jednostkową, wartość netto stawkę podatku VAT% oraz wartość brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu 
cenowym; 

b) wyrażony w dniach termin realizacji przedmiotu zamówienia; 
c) wyrażony w miesiącach okres gwarancji. 

15. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 
r., poz. 419 ze 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, 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. 

16. 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. 

17. 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 25.09.2018r. do godz. 
10.00. 

2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 
przekraczać terminów wskazanych w Rozdziale XIV ppkt. 1. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2018r. 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. Cena oferty winna uwzględniać zakres określony w niniejszej 
SIWZ (ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach SIWZ), szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ, jak również 
wszelkie zobowiązania wynikające z załączonego wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

2. Cenę oferty należy podać z zachowaniem następujących zasad: 
1) wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość; 
2) wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT; 
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3) wartość oferty = suma wartości brutto. 
3. 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 opłaty, podatki, 
koszty transportu, rozładowania, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu w zakresie 
obsługi, przeglądów okresowych i gwarancji. 

4. 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. 

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

okres obowiązywania umowy. 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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). 

10.  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 w każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował 

się kryteriami: 
 

Cena       60% (60 pkt) 
Okres gwarancji     20% (20 pkt) 
Termin realizacji zamówienia   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: 
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 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
3. W kryterium Okres gwarancji (G) (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 

pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, 
 a każda następna według poniższego wzoru: 

 
 okres gwarancji badanej oferty  
 najdłuższy okres gwarancji 

 
1) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i nie więcej niż  

48 miesięcznego okresu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od daty odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

2) W przypadku braku wpisania w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferowania 
okresu gwarancji krótszego niż minimalny dopuszczalny (tj. mniej niż 24 miesiące), 
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp . 

3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 48 
miesięcy), Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z 
Wykonawcą) przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość. 

4) Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. 
 
4. W kryterium Termin realizacji zamówienia (T) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, zgodnie 
z poniższym opisem: 

Termin realizacji do 30.11.2018r.:             0 pkt. 
Termin realizacji do 23.11.2018r.:           10 pkt. 
Termin realizacji do 16.11.2018r.:           20 pkt. 

 
1) Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji do 30.11.2018r.  
2) Zamawiający wymaga zaoferowania jednego z 3 powyżej wymienionych terminów realizacji. 
3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji lub podania terminu dłuższego niż 

dopuszczalny maksymalny , tj. po 30.11.2018 r. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 
termin realizacji do 30.11.2018 r. i przyzna ofercie 0 pkt. 

4) W przypadku wpisania w ofercie terminu krótszego niż 16.11.2018 r. Zamawiający nie przyzna 
dodatkowych punktów. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20 
pkt.  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą 
sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, okresie gwarancji i terminie realizacji zamówienia. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 
kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego. 

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. 

 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

C =  x 60 pkt. 

G =  x 20pkt 
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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.  

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

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. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

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. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, 

zakresie i na warunkach określonych poniżej. 
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni: 

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

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

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

4. Możliwa jest zmiana umowy: 
1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod 

warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i 
gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna 
zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie; 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 
dokonania zmian w umowie; 
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3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a niepozwalających 
na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany 
podwykonawcy; 

5) siły wyższej; 
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto (w przypadku zmiany przepisów), termin 
wykonania przedmiotu zamówienia (ustania przypadku niezależnego od Zamawiającego  
i Wykonawcy), sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 
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) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej  
jest p. Artur Kostowski, adres e-mial: iodo@wiml.waw.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
„Dostawa sprzętu medycznego, znak sprawy 21/ZP/18” oraz z związku z zawarciem i 
realizacją umowy w sprawie tego zamówienia publicznego; 

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

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

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

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

                                                             
2 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. 
3 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. 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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 4 - Wzór umowy 
Załącznik nr 5 - Jednolity europejski dokument zamówienia  
 
 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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Załącznik nr 1 
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 sprzętu 
medycznego, nr sprawy: 21/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, w 

zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę): 
 

Część nr 1 - System do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 
3D – 1 kpl. 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………………… 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. 
Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
30.11.2018 r.). 
 
Część nr 2 - Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl. 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………………… 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. 
Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
30.11.2018r.). 
 
Część nr 3 – Normobaryczny test hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia 

organizmu – 1 kpl. 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………………… 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. 
Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
30.11.2018r.). 
 

2. Hasło dostępowe do zaszyfrowanego pliku JEDZ: …...………………………………………………. 
3. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 
4. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz 

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

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. 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 uzupełnić jeśli dotyczy): 

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

   

 
7. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
8. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy): 
Część przedmiotu zamówienia 

powierzana do wykonania 
podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy Określenie części zamówienia 
powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w zł)  
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14. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 11 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 

  

 
15. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Informacje ogólne4: Odpowiedź5: 
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 

 
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 6 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 7 

17. Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium: 
 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................... 
Nazwa banku: ...................................................................................................................................... 
Nr konta: .............................................................................................................................................. 

 
18. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy 

podpisaniu umowy będą: 
 

a) (imię i nazwisko) ......................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 

b) (imię i nazwisko)........................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 
19. 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. 
 

20. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
 
                                                             
4 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 
5 Zaznaczyć właściwe. 
6 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).  
7 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

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

(…) 
 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 Cześć nr 1 System do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

1 System do mikroendoskopowych operacji zatok 
przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D  

1 kpl     

 Razem    
 
 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji 
 

 
 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 

 

Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 
w zakresie przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę 
(należy wskazać TAK/NIE) 

wypełnia Wykonawca 

1.  Oferowany aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy 

Tak Wymagane 
 

Głowica kamery endoskopowej 3 CCD FULL HD 

2.  Głowica kamery endoskopowej o rozdzielczości FULL HD Tak Wymagane  

3.  Przetworniki 3 CCD Tak Wymagane  
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4.  Zoom optyczny 2 x Tak Wymagane  

5.  Czułość kamery ≤1,2 lux Tak Wymagane  

6.  Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i 
wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, 
realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku 

Tak Wymagane  

7.  Możliwość sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski 
na głowicy kamery 

Tak Wymagane  

8.  Głowica kamery wyposażona w 1 przycisk dostępu do menu 
operacyjnego oraz 2 programowalne przyciski umożliwiające 
zaprogramowanie po dwie funkcje dla każdego przyciski 

Tak Wymagane  

9.  Funkcja zoom'u cyfrowego min. 5 poziomów, regulowana poprzez 
przyciski na głowicy kamery 

Tak Wymagane  

10.  Waga głowicy max. 270g Tak Wymagane  

Endoskopowy, multispecjalistyczny system wizyjny umożliwiający podłączanie urządzeń wizyjnych poprzez dedykowane moduły połączone z jednostką 
sterującą – 1 komplet 
11.  Funkcja zapisu zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD 

(1920x1080) na nośniku USB 
Tak Wymagane  

12.  Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia 
monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 
x 3G-SDI 

Tak Wymagane  

13.  Minimum 4 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej 
klawiatury, pamięci typu Pen Drive lub myszki 

Tak Wymagane  

14.  System umożliwiający po rozbudowie jednoczesne podłączenie np. 
dwóch głowic kamer endoskopowych w celu jednoczesnego 
wyświetlenia obrazu na ekranie jednego monitora operacyjnego 

Tak Wymagane  

15.  Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci 
inteligentnych tekstowo, graficznych ikon informujących o 
aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji 

Tak Wymagane  
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16.  Minimum 2 gniazda umożliwiające bezpośrednie połączenie np. z 
dedykowanym źródłem światła w celu sterowania jego parametrami 
poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie 
parametrów pracy źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. 
Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu 
zintegrowanej sali operacyjnej 

Tak Wymagane  

17.  Wyświetlanie siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania 
określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora 
operacyjnego 

Tak Wymagane  

18.  Wyświetlanie wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania 
określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora 
operacyjnego 

Tak Wymagane  

19.  4 tryby cyfrowe wzmacniające różnicowanie struktur tkankowych Tak Wymagane  

20.  Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne 
wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i drugiej kamery 
endoskopowej na ekranie jednego monitora operacyjnego  

Tak Wymagane  

21.  Funkcja umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie standardowego 
obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym 
filtrem/trybem obrazowania na ekranie jednego monitora 
operacyjnego.  

Tak Wymagane  

22.  Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo 
czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania 
struktur tkankowych.  

Tak Wymagane  

23.  Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności 
obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu.  

Tak Wymagane  

24.  Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu 
kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki. 

Tak Wymagane  
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25.  Powyższe funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym 
momencie przez operatora za pomocą programowalnych 
przycisków w głowicy kamery. 

Tak Wymagane  

26.  Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów. Tak Wymagane  

27.  Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień dla minimum 20 
profili użytkowników.  

Tak Wymagane  

28.  Funkcja wprowadzania opisu pacjenta w celu wyświetlania ich na 
ekranie monitora operacyjnego. 

Tak Wymagane  

29.  Moduł do podłączenia wideoendoskopów 3D oraz egzoskopów 3D Tak Wymagane  

30.  Moduł do podłączenia kamery endoskopowej 2D Tak Wymagane  

Monitor medyczny 

31.  Monitor płaski min. 32” Full HD 3D, medyczny, wiszący, 16:9, 
rozdz. max.1920x1080, PIP. 

Tak Wymagane  

32.  W zestawie okulary 3D – 5 szt. oraz nakładki na okulary 
korekcyjne 3D – 2 szt. 

Tak Wymagane  

Źródło światła 

33.  Źródło światła w technologii hybrydowej LED Tak Wymagane  

34.  Temperatura barwowa światła ok. 6 0000 K Tak Wymagane  

35.  Sterowanie parametrami światła za pomocą wyświetlacza 
dotykowego umieszczonego na panelu przednim 

Tak Wymagane  

36.  Moc światła odpowiada mocy źródła światła ksenonowego o mocy 
300 W 

Tak Wymagane  

37.  Żywotność diody LED min. 30 000 godzin Tak Wymagane  

38.  Moduł umożliwiający komunikację z endoskopowym systemem 
wizyjnym 

Tak Wymagane  
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39.  Manualna regulacja natężenia źródła światła Tak Wymagane  

40.  Możliwość automatycznej regulacji natężenia źródła światła w 
połączeniu do kamery endoskopowej 

Tak Wymagane  

41.  Menu sterowania w języku polskim Tak Wymagane  

42.  Funkcja  „Stand-by” (automatyczne ustawienie natężenia światła na 
ok. 5%) 

Tak Wymagane  

Wózek endoskopowy, aparaturowy 

43.  Wózek wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne koła, 2 z nich z 
hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel 
elektryczny z możliwością podłączenia min. 6 urządzeń. 

Tak Wymagane  

44.  Półka  Tak Wymagane  

45.  Półka z zamykaną na klucz szufladą. Tak Wymagane  

46.  Uchwyt na kamerę endoskopową  Tak Wymagane  

47.  Wysięgnik na płyny infuzyjne, z regulacją wysokości, z 2 
haczykami 

Tak Wymagane  

48.  Ramię mocowane bocznie z uchwytem typu VESA 75/100, zasięg 
ramienia 760 mm, maksymalne obciążenie ramienia 15 kg, 
możliwość regulacji góra dół. 

Tak Wymagane  

Cyfrowy egzoskop operacyjny 3D 

49.  Egzoskop operacyjny służący do obrazowania pola operacyjnego w 
cyfrowym powiększeniu i technologii 3D 

Tak Wymagane  

50.  Egzoskop podłączany do sterownika dedykowanej kamery 
endoskopowej obsługującej wideoendoskopy 3D 

Tak Wymagane  

51.  Odległość robocza między polem operacyjnym, a głowicą 
egzoskopu w zakresie od 20 do 50 cm 

Tak Wymagane  
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52.  Powiększenie cyfrowe przy dystansie roboczym 30 cm w zakresie 8 
- 30x 

Tak Wymagane  

53.  Możliwość podłączenia egzoskopu do endoskopowego źródła 
światła poprzez dedykowany światłowód 

Tak Wymagane  

54.  Możliwość regulacji obrotu obrazu za pomocą pokrętła na 
egzoskopie 

Tak Wymagane  

55.  Egzoskop wyposażony w sensor 4K Tak Wymagane  

56.  Egzoskop zamocowany na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 koła 
antystatyczne, z możliwością regulacji pozycji egzoskopu nad 
polem operacyjnym. 

Tak Wymagane  

57.  Sterowanie funkcjami egzoskopu za pomocą pilota wyposażonego 
w 4 programowalne przyciski oraz pokrętło 3D, podłączane do 
sterownika kamery endoskopowej przez port USB 

Tak Wymagane  

58.  Pilot sterujący mocowany do stołu operacyjnego poprzez ramię 
przegubowe 

Tak Wymagane  

59.  Możliwe sterowanie w polu jałowym poprzez użycie 
dedykowanych jednorazowych osłon sterylnych 

Tak Wymagane  

60.  Jednorazowe osłony sterylne do pilota sterującego Tak Wymagane  

61.  Dedykowane jednorazowe sterylne osłony do egzoskopu   Tak Wymagane  

62.  Światłowód o średnicy 4,8 mm i długości min. 500 cm do 
podłączenia egzoskopu z endoskopowym źródłem światła  

Tak Wymagane  

Wideoendoskop 3D do zabiegów operacyjnych FESS 

63.  Wideoendoskop 3D wyposażony w dwa przetworniki wysokiej 
rozdzielczości Full HD 

Tak Wymagane  

64.  Długość robocza wideoendoskopu 18 cm, średnica 4 mm, kąt 
patrzenia 30   

Tak Wymagane  
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65.  Przyciski na głowicy z możliwością programowania Tak Wymagane  

66.  Możliwość podłączenia do dedykowanego sterownika 
obsługującego obrazowanie 3D 

Tak Wymagane  

67.  Głowica endoskopu  autoklawowalna Tak Wymagane  

68.  Kosz druciany do mycia i sterylizacji endoskopu wraz z 
światłowodem 

Tak Wymagane  

69.  Światłowód, w nieprzezroczystej osłonie, średnica 4,8 mm i 
długości min. 230 cm 

Tak Wymagane  

Medyczny system do archiwizacji zabiegów 

70.  System sygnału PAL, HDTV  Tak Wymagane  

71.  Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej 
kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym  
Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora 
dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego  

Tak Wymagane  

72.  Możliwość zapisu danych min.: 
- do pamięci wbudowanej (min. 2TB, z kolejkowaniem FIFO),  
- do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0,  
- do lokalizacji sieciowych (SMB/CIFS) 
- do lokalizacji FTP,  
- bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM 
lub HL7 (komunikaty ORU/MDM) 

Tak Wymagane  

73.  Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w 
rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z możliwością wyboru 
niższych rozdzielczości. 

Możliwość wyboru jakości zapisu (nim. Wysoka i standard) dla 
rozdzielczości do FullHD. 
Zapis zdjęć w formacie: .bmp, .jpg oraz .jpg2000  
Funkcja zapisu obrazu z dźwiękiem. 

Tak Wymagane  
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74.  Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo. 
Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo.  

Tak Wymagane  

75.  Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji 
wideo.  

Tak Wymagane  

76.  Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach: .jpeg, .bmp, w tym 
także w rozdzielczości 1920x1080 pikseli dla źródeł HDTV 1080  

Tak Wymagane  

77.  Funkcja edycji - zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. 
Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed 
końcowym zamknięciem procedury. 
Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i 
nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, 
nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do 
tego polach przy pomocy klawiatury ekranowej i klawiatury 
zewnętrznej. 

Tak Wymagane  

78.  Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej 
klawiatury i myszki (zarówno USB jak również PS2 w sytuacji 
konieczności wykorzystania złącz USB do celów archiwizacji na 
nośnikach zewnętrznych).  
Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub 
palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie 
sterującego monitora dotykowego. 

Tak Wymagane  

79.  Możliwość wizualnego i akustycznego (za pomocą opcjonalnego 
zewnętrznego głośnika, do przyszłej rozbudowy) powiadomienia 
o momencie wykonywania zdjęć oraz rozpoczęcia nagrywania 
wideo. 

Tak Wymagane  

80.  Wejścia wideo: min. DP, HDMI Tak Wymagane  

81.  Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB  
w tym min. 4 gniazda USB 3.0  

Tak Wymagane  
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82.  Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych 
raportów z zabiegów z danymi obrazowymi, w formacie XML i 
HTML. 
Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf z wprowadzanymi 
danymi tekstowymi i zdjęciami. 
Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika 
(min. dwie linie). 
Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. 
Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia. 
Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii 
określonej przez użytkownika. 

Tak Wymagane  

83.  Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł 
(zapis dwukanałowy) w trybie:  

- zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i 
zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo)  

- asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie 
zapisu w obydwu źródłach wideo). 

Tak Wymagane  

84.  Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D. Tak Wymagane  

85.  Możliwość zapisywania oraz odtwarzania obrazów i filmów 2D, 3D 
oraz 4K. 

Tak Wymagane  

86.  Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz  
w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji 
przeźroczystości. 

Tak Wymagane  

87.  Możliwość sterowania zapisem obrazu:  

1. bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej,  
2. przełącznika nożnego ekranu dotykowego  

Tak Wymagane  

88.  Zintegrowana okołooperacyjna karta kontrolna, w pełni 
konfigurowalna, zgodna z zaleceniami WHO. 

Tak Wymagane  
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89.  Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle 
umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego 
pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności 
oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. 

Tak Wymagane  

90.  System operacyjny urządzenia uruchamiany 
z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD  

Tak Wymagane  

91.  Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed 
malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu 
operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji 
zdefiniowanych na liście “white list”. 

Tak Wymagane  

92.  Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę 
Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla 
różnych kont użytkowników. 

Tak Wymagane  

93.  Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do 
automatycznego pobierania danych pacjentów z systemu 
szpitalnego (jeżeli system zintegrowany jest z systemem HIS) 

Tak Wymagane  

94.  Możliwość podłączenia opcjonalnego zewnętrznego wskaźnika 
sygnalizującego trwającą rejestrację obrazu (lampka „On Air”) 

Tak Wymagane  

95.  Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu 
z serwera NTP 

Tak Wymagane  

96.  Całkowita pojemność wewnętrznych przestrzeni dyskowych min. 2 
TB  

Tak Wymagane  

97.  Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-
45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez 
Wi-Fi. 

Tak Wymagane  

98.  Niewielka masa urządzenia – poniżej 7kg Tak Wymagane  

Pompa płucząca do czyszczenia czoła optyki 
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99.  Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki 
podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych 

Tak Wymagane  

100. Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu 
optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej 

Tak Wymagane  

101. Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją Tak Wymagane  

102. Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy Tak Wymagane  

103. Przepływ min. 40ml/min, Tak Wymagane  

104. Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika 
nożnego dwustopniowego 

Tak Wymagane  

105. Jednorazowe dreny płuczące  10szt. Tak Wymagane  

106. Test urządzenia przy włączaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak Wymagane  

107. Płaszcze ssąco – płuczące dedykowane do oferowanych optyk, 
wideoendoskopów 3D oraz opisanej pompy do przemywania optyk, 
każdy płaszcz dedykowany do konkretnej optyki lub 
wideoendoskopu (po jednej sztuce na każdą optykę lub 
wideoendoskop) 5 szt. 

Tak Wymagane  

Zestaw narzędzi do operacji endoskopowych zatok 2D/3D 

108. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, 
długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 
II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. 
Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry 
potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na 
korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany 
kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem 
katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na 
obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) 
średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. 

Tak Wymagane  
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109. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, 
długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 
II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. 
Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry 
potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na 
korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany 
kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem 
katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na 
obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) 
średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. 

Tak Wymagane  

110. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 45°, średnica 4 mm, 
długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 
II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. 
Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry 
potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na 
korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany 
kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem 
katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na 
obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) 
średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. 

Tak Wymagane  

111. Kosz do sterylizacji i mycia dwóch optyk, druciany, z możliwością 
zapakowania światłowodów. Możliwość zapakowania do dwóch 
optyk o średnicy do 5 mm i długości do 20 cm 3 szt. 

Tak Wymagane  

112. Światłowód o średnicy 3,5 mm i długości min. 2,3 m, 
autoklawowalny -3 szt. 

Tak Wymagane  

113. Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w 
sterylnych warunkach, autoklawowalny- 1 szt. 

Tak Wymagane  

114. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, krótko 
zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm - 2 szt. 

Tak Wymagane  
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115. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo 
zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm- 1 szt. 

Tak Wymagane  

116. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo 
zakrzywiona, giętka, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm- 
1 szt. 

Tak Wymagane  

117. Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo 
zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 15 cm- 1 szt. 

Tak Wymagane  

118. Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, 
zakrzywiona 90°, długość 19 cm -2 szt. 

Tak Wymagane  

119. Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II, 
tnące, proste, rozmiar 1, szerokość 3,5 mm, długość robocza 13 cm, 
z adapterem do mycia - 2 szt. 

Tak Wymagane  

120. Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II, 
tnące, zagięte 45° w górę, rozmiar 1, szerokość 3,5 mm, długość 
robocza 13 cm, z adapterem do mycia -2 szt. 

Tak Wymagane  

121. Kleszcze nosowe typu MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE 
II, tnące, zakrzywione 45° w górę, 8 x 3 mm, rozmiar 1, długość 
robocza 13 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

122. Kleszcze nosowe typu CASTELNUOVO RHINOFORCE II, tnące, 
płaszcz zakrzywiony 25° do góry, bransze proste, szerokość 3 mm, 
długość robocza 13 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

123. Kleszcze nosowe tnące, proste, smukłe, bransze 3 x 4 mm, długość 
robocza 12,5 cm - 2 szt. 

Tak Wymagane  

124. Kleszcze nosowe, tnące, bransze 45° do góry, 3 x 4 mm, długość 
robocza 12,5 cm - 2 szt. 

Tak Wymagane  

125. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, 
prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm, z adapterem do 
mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  
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126. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, 
lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 
1 szt. 

Tak Wymagane  

127. Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące do tyłu, 
obrotowe 360°, długość robocza 10 cm, rozbieralne, wraz z 
oddzielnym adapterem do mycia -2 szt. 

Tak Wymagane  

128. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90°, 
rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm, z adapterem do 
mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

129. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, 
rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm, z adapterem do 
mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

130. Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, 
rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm, z adapterem do 
mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

131. Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, bransze 2,5 x 2 
mm, długość robocza 13 cm, łańcuchowy- 1 szt. 

Tak Wymagane  

132. Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 
1,5 mm, zakrzywione 90°, otwierane do tyłu, długość robocza 12 
cm, z adapterem do mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

133. Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 
1,5 mm, zakrzywione 90°, otwierane w lewo, długość robocza 12 
cm, z adapterem do mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

134. Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 
1,5  mm, zakrzywione 90°, otwierane w prawo, długość robocza 
12cm, z adapterem do mycia- 1 szt. 

Tak Wymagane  

135. Instrument pozycjonujący, zakończony dwustronnie, 
prosty/zakrzywiony 60°, długość 22 cm- 1 szt. 

Tak Wymagane  
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136. Sonda typu CASTELNUOVO, do zatoki czołowej, dwustronna, 
zakrzywiona, długość 22 cm- 1 szt. 

Tak Wymagane  

137. Kontener do sterylizacji i przechowywania instrumentów wraz z 
systemem mocowania instrumentów, dwupoziomowy- 1 szt. 

Tak Wymagane  

Lampa czołowa LED 

138. Lampa czołowa LED emitująca światło o białej żółtej 
wykorzystująca technologię płynnej soczewki 

Tak Wymagane  

139. Zasilanie poprzez 2 wyjmowane akumulatory rozmieszczone 
symetrycznie w kontenerach po bokach opaski czołowej lampy 

Tak Wymagane  

140. Waga wraz z 2 akumulatorami nie większa niż 350 g Tak Wymagane  

141. Żywotność diody LED ok. 50 000 godzin Tak Wymagane  

142. Natężenie światła regulowane w min. 3 poziomach Tak Wymagane  

143. Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora na 10 
min. przed całkowitym rozładowaniem poprzez mignięcia lampy w 
odstępach czasu 

Tak Wymagane  

144. Lampa wyposażona we wskaźnik poziom naładowania akumulatora  Tak Wymagane  

145. Regulowane pole oświetlenia w technologii płynnej soczewki 
poprzez zmianę krzywizny soczewki bez zastosowania przesłon 
mechanicznych 

Tak Wymagane  

146. Maks. czas pracy z wykorzystaniem dwóch akumulatorów min. 17 
godzin 

Tak Wymagane  

147. Opaska czołowa z regulacją pionową i poziomą w zależności od 
kształtu oraz wielkości głowy 

Tak Wymagane  

148. Wymienna poduszka bezpośrednio stykająca się z czołem 
użytkownika 

Tak Wymagane  

149. zasilacz Tak Wymagane  
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Rhinolaryngofiberoskop diagnostyczny 

150. Długość robocza 30 cm Tak Wymagane  

151. Średnica zewnętrzna 3,5 mm Tak Wymagane  

152. Możliwość sterylizacji Tak Wymagane  

153. Zakres kątowy widzenia: min. 70° Tak Wymagane  

154. Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90°-100° Tak Wymagane  

155. Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka, pojemnik 
do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu 

Tak Wymagane  

156. Pokrętło ostrości przy okularze Tak Wymagane  

157. Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła Tak Wymagane  

Shaver do operacji zatok w 2D/3D z funkcja wiercenia 

158. Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami 
otorynolaryngologicznymi, takimi jak:  
- shaver do zatok przynosowych, 
- wiertarka  

Tak Wymagane  

159. Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia 
dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki 

Tak Wymagane  

160. Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę 
płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 
ustawień wydajności pompy) 

Tak Wymagane  

161. Obsługa konsoli poprzez przyciski na panelu przednim konsoli oraz 
poprzez przełącznik nożny 

Tak Wymagane  

162. Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z 
automatycznym przypisaniem zakresu prędkości 

Tak Wymagane  
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163. Konsola wyposażona w numeryczny wyświetlacz maksymalnej 
prędkości napędu w wybranym programie 

Tak Wymagane  

164. Konsola wyposażona w numeryczny wyświetlacz aktualnej 
prędkości napędu podczas pracy 

Tak Wymagane  

165. Konsola wyposażona w słupkowy wyświetlacz aktualnej prędkości 
napędu podczas pracy 

Tak Wymagane  

166. Funkcja ustawiania ograniczenia prędkości napędu, tj. możliwość 
ustawienia górnej prędkości napędu mniejszej niż prędkość 
maksymalna 

Tak Wymagane  

167. Konsola wyposażona w wyświetlacz ustawionego ograniczenia 
prędkości napędu 

Tak Wymagane  

168. Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do 
zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym 

Tak Wymagane  

169. W zestawie przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały lub 
przyciski dedykowane do: 
- aktywacji napędu i sterowania prędkością z funkcją 
proporcjonalności, 
- aktywacji samej pompy z możliwością regulacji poziomu 
wydajności pompy, 
- przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku 
obrotów wiertarki  

Tak Wymagane  

170. Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą 
sterującą, z demontowalną rękojeścią pozwalającą na uzyskanie 
kształtu uchwytu shavera w postaci pistoletowej lub długopisowej 

Tak Wymagane  

171. Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy min. 10 000 osc / min Tak Wymagane  

172. Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów min. 12 000 obr. / min Tak Wymagane  

173. Wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący Tak Wymagane  
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174. Wyposażony w kanał płuczący do podawania płynu do ostrza 
tnącego w celu ułatwienia odsysania wyciętych tkanek 

Tak Wymagane  

175. Współpraca uchwytu shavera z ostrzami prostymi i zakrzywionymi Tak Wymagane  

176. Mocowanie prostego ostrza tnącego w uchwycie shavera 
pozwalające na swobodne obracanie ostrza o 360° w celu 
ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji 

Tak Wymagane  

177. Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz 
sterylizacji parowej (134ºC) 

Tak Wymagane  

178. Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz 
frezami do ścierania kości 

Tak Wymagane  

179. Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania uchwytu 
shavera wraz z min. 7 ostrzami, wyposażona w mocowania 
zapobiegające przemieszczaniu się wsadu - 1 szt. 

Tak Wymagane  

180. Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, 
długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. 

Tak Wymagane  

181. Ostrze shavera zagięte 40°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące 
przednie, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne 

Tak Wymagane  

182. Ostrze shavera zagięte 40°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące 
tylne, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne 

Tak Wymagane  

183. Ostrze shavera zagięte 65°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące 
przednie, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne 

Tak Wymagane  

184. Ostrze shavera zagięte 65°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące 
tylne, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne 

Tak Wymagane  

185. Dreny płuczące, jednorazowe sterylne, dedykowane do oferowanej 
konsoli – 20 szt. 

Tak Wymagane  



 43 

186. Mikrosilnik do zastosowania wraz z oferowaną konsolą sterującą, z 
możliwością odłączenia przewodu łączącego, mikrosilnik wraz z 
przewodem łączącym 

Tak Wymagane  

187. Uchwyt wiertarki, zagięty, długość 15 cm, przekładnia 1:2 (80 000 
orb/min) 

Tak Wymagane  

188. Standardowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 
cm, rozmiary 014-070, zestaw 11 sztuk 

Tak Wymagane  

189. Diamentowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 
cm, rozmiary 014-070, zestaw 11 sztuk 

Tak Wymagane  

190. Diamentowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 
cm, rozmiary 023-070, zestaw 9 sztuk 

Tak Wymagane  

191. Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z 
akcesoriami 

Tak Wymagane  

192. Stojak na 36 wierteł o długości 9,5 cm, sterylizowalny Tak Wymagane  

193. Uniwersalny smar do napędów – 500 ml – 6 szt. Tak Wymagane  

194. Adapter czyszczący z łącznikiem typu LUER-Lock, do czyszczenia 
uchwytu shavera  

Tak Wymagane  

195. Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia 
ostrzy shavera 

Tak Wymagane  

 
 
Część nr 2 - Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl. 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

1 Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką 
adaptatywną – 1 kpl. 

1 kpl     

 Razem    
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Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji 
 

 
 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 

 

Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 
w zakresie przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę 
(należy wskazać TAK/NIE) 

wypełnia Wykonawca 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Oferowany sprzęt  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie 

powystawowy 
Tak Wymagane  

2.  Typ obrazowania: reflektancyjne «en face» Tak Wymagane  
3.  Typ oświetlenia: Błyskowe, niekoherentne światło z zakresu 

bliskiej podczerwieni 
Tak Wymagane  

4.  Typ detektora: min. niskoszumowa kamera CCD Tak Wymagane  
5.  

Wielkość piksela kamery na dnie oka; max 1,1 µm 
Tak Wymagane  

6.  Rozdzielczość optyczna na dnie oka: min. 250 par linii na milimetr 
(lppmm) 

Tak Wymagane  

7.  Pole obrazowania: min. 4º x 4º Tak Wymagane  
8.  Format pliku graficznego: co najmniej PNG, DICOM Tak Wymagane  
9.  Całkowity czas akwizycji obrazu: min. 2s (40 pojedynczych ujęć) Tak Wymagane  
10.  Zakres regulacji ogniskowej dla kompensacji wady refrakcji 

pacjenta: min. od -15,00 do + 15,00 dptr 
Tak Wymagane  

11.  Zakres średnicy źrenicy: 
 min. od 4,0 do 10,0 mm 

Tak Wymagane  

12.  Odległość pracy: max. 50 mm Tak Wymagane  

13.  Zakres ogniskowania (ekwiwalent siatkówkowy): 1600 µm Tak Wymagane  
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14.  Rodzaj wewnętrznego obiektu fiksacji: miniaturowy ekran OLED Tak Wymagane  

15.  Maksymalny kąt spojrzenia dla wewnętrznego obiektu fiksacji: 
min. horyzontalnie ±14,5o, min. wertykalnie ±10o 

Tak Wymagane  

16.  Zakres ogniskowej dla wewnętrznego obiektu fiksacji: min. od -
12,00 do +6,00 dptr 

Tak Wymagane  

17.  Rodzaj zewnętrznego obiektu fiksacji: dioda LED umocowana na 
wsporniku 

Tak Wymagane  

18.  Sterowanie optyką adaptywną: w pełni zautomatyzowane Tak Wymagane  

19.  Prąd zasilający: 220-240V AC 50/60Hz Tak Wymagane  

20.  Stolik pod kamerę sterowany elektrycznie Tak Wymagane  

21.  Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi kamery Tak Wymagane  

 
 
 
Część nr 3 - Normobaryczny test hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu – 1 kpl 

Lp. Nazwa Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT % Wartość  
brutto 

1 Normobaryczny test hipoksji hipoksycznej w klinicznej 
ocenie efektów niedotlenienia organizmu 

1 kpl     

 Razem    
 
 
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji 
 

 
 
 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
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Lp. 
 PARAMETRY URZĄDZENIA WARTOŚĆ 

WYMAGANA 
PARAMETR 

WYMAGANY 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
PARAMETRU WYMAGANEGO 
w zakresie przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę 
(należy wskazać TAK/NIE) 

wypełnia Wykonawca 

1.  
Oferowany aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie 
powystawowy, wyprodukowany w fabryce posiadającej certyfikat 
ISO 9001. 

Tak Wymagane 
 

Generator mieszanki hipoksyjnej (hipoksykator) 
2.  Ekwiwalentna wysokość produkowanej mieszaniny hipoksyjnej: 

min. 5000 metrów 
Tak Wymagane  

3.  Wydajność mieszaniny hipoksyjnej: co najmniej 250 litrów na 
minutę 

Tak Wymagane  

4.  Kontrola składu mieszaniny z pulpitu urządzenie, bez konieczności 
użycia zewnętrznego sterownika. 

Tak Wymagane  

5.  Brak konieczności zewnętrznego zasilania gazowego Tak Wymagane  

6.  Zasilanie 230V AC 50 Hz jednofazowe Tak Wymagane  

7.  Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego Tak Wymagane  

8.  Układ połączeniowy między generatorem a maską pacjenta – 3 szt. Tak Wymagane  

9.  Maski dla pacjentów przystosowane do mocowania na głowie – 50 
szt. 

Tak Wymagane  

10.  Uprząż mocująca maskę – 5 szt. Tak Wymagane  

11.  Generator musi być zwartą, samodzielną jednostką ruchomą na 
kołach o całkowitej wysokości mniejszej niż 100 cm. 

Tak Wymagane  

12.  Generator musi działać ze standardowego gniazdka elektrycznego 
230V / 50Hz, a pobór mocy powinien być mniejszy niż 3,2 kW 

Tak Wymagane  
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13.  Generator nie może używać smarowanej olejem sprężarki w celu 
dostarczania pozbawionego oparów niedotlenionego powietrza. 

Tak Wymagane  

14.  Niedotlenione powietrze musi być absolutnie sterylne, w 99,99% od 
cząsteczek. 

Tak Wymagane  

15.  Generator musi być zdolny do dostarczania niedotlenionego 
powietrza w zakresie od 5% do 18% tlenu na objętość 

Tak Wymagane  

16.  Przepływ niedotlenionego powietrza musi wynosić co najmniej 250 
L / min, przy 15% tlenu oraz 145 L / min przy 10% tlenu. 

Tak Wymagane  

17.  Generator musi być zdolny do dostarczania dookólnego przepływu 
powietrza dla badań normoksji. 

Tak Wymagane  

18.  Generator musi być zdolny do dostarczania hiperoksycznego 
strumienia powietrza w zakresie do 35% tlenu 

Tak Wymagane  

19.  Generator musi działać w trybie ręcznym i automatycznym, 
korzystając z programu planującego do ustawiania daty i godziny 
zdarzenia 

Tak Wymagane  

20.  Sterownik musi pokazywać zawartość tlenu i symulowaną 
wysokość a posiadać rejestrator danych, aby wyświetlić historię 
zdarzeń, ostrzeżeń, alarmów i żądań przeglądów 

Tak Wymagane  

Zgodny z dyrektywami 
21.  Dyrektywa EC dotycząca niskonapięciowa (LVD) (2014/35/EG) 

· NEN-EN 60204-1 lub równoważna 
Tak Wymagane  

22.  Dyrektywa EC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 
(2004/108/EG) 
· EN-50081-1 
· EN-50082-2 
· EN 60555-1 
· EN 60555-2 
· EN 60555-3 
lub równoważne 

Tak Wymagane  

23.  Dyrektywa UE dotycząca urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE Tak Wymagane  
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24.  Dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (2011/65/EC) 

Tak Wymagane  

Oksymetr mózgowy 

25.  Metoda pomiaru: fale bliskiej podczerwieni, czujnik mocowany na 
czole badanej osoby 

Tak Wymagane  

26.  Typ czujnika: czujnik dla dorosłych Tak Wymagane  

27.  Zakres mierzonej saturacji regionalnej: co najmniej 30-92% Tak Wymagane  

28.  Ilość kanałów pomiarowych: co najmniej 2 Tak Wymagane  

29.  Komunikacja zewnętrzna: port szeregowy (RS232) lub Universal 
Serial Bus (USB) 

Tak Wymagane  

30.  Wysokość użycia: co najmniej 3000metrów Tak Wymagane  

31.  Wymagana jest możliwość zapisu danych pomiarowych wewnątrz 
urządzenia lub na zewnętrznym nośniku danych 

Tak Wymagane  

32.  Zasilanie 230V AC 50Hz jednofazowe Tak Wymagane  

33.  Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego Tak Wymagane  

34.  Czujnik oksymetru mózgowego dla dorosłych, kompatybilny z 
oferowanym oskymetrem mózgowym – 100 szt. 

Tak Wymagane  

Pulsoksymetr nadgarstkowy 

35.  Zakres pomiarowy saturacji: co najmniej 60-100% Tak Wymagane  

36.  Zasilanie z wewnętrznego źródła (zapewniona możliwość używania 
bez zewnętrznego okablowania zasilającego) 

Tak Wymagane  

37.  Żywotność baterii co najmniej 60 minut ciągłej pracy przed 
koniecznością wymiany baterii 

Tak Wymagane  

38.  Sygnalizacja niskiego poziomu baterii Tak Wymagane  
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39. Jedno szkolenie w zakresie obsługi i użycia hipoksykatora dla 
dwóch operatorów. 

Tak Wymagane  

 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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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. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego,  

nr sprawy: 21/ZP/18 oświadczam, że: 

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

uczestnikami postępowania 

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 
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załącznik nr 4 
do SIWZ 

Wzór 
UMOWA NR …………………… 

 
zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie  
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, posiadającym NIP 118–00–59–744  
oraz REGON 010132188), zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka – Bartczak  – Dyrektor 
 
a: 
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………......
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………. 
 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
 

Preambuła 
Zważywszy, że: 
1. umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn zm.), 
zwanej dalej także „ustawą” pn. „Dostawa sprzętu medycznego” (numer sprawy: 21/ZP/18), 

2. przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach przedmiot umowy jest współfinansowany 
w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach 
konkursu „Grant Kliniczny”.  
 

Strony postanowiły, co następuje:  
 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności 

………………..………………………………. – 1 kpl., (dalej: przedmiot umowy) oraz 
przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usług gwarancyjnych – zgodnie z 
postanowieniami umowy i ofertą Wykonawcy stanowiącą  załączniki nr 1 do umowy.. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

3. Przedmiot umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży. 
4. Wykonawca gwarantuje że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, 

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

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć 
również jakąkolwiek niezgodność z wymogami niniejszej umowy, SIWZ, w szczególności z 
formularzem cenowym. 

6. Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony 
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
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7. Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych 
nią warunkach. 

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

9. Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o problemach i zagrożeniach 
dotyczących realizacji umowy. 

 
 

§ 2 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za zrealizowanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, według 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 i szkolenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją i wykonaniem 
umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, 
rozładowania, uruchomienia przedmiotu umowy, szkoleń, przeglądów okresowych i gwarancji 
na przedmiot umowy.  

6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
8. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak 

zaoferowanej w postępowaniu przetargowym w wyniku, którego zawarta została niniejsza 
umowa. 

9. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli 
taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3. 

10. Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy lub poszczególnych jego części aż do chwili dostarczenia i przyjęcia przedmiotu 
umowy przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Wykonawca ponosi ryzyko transportu przedmiotu umowy w miejsce, o którym mowa w § 3 ust. 
2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług przewoźnika np. kuriera, spedytora itp. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne działania i 
zaniechania.  

12. Koszty transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.  
13. Zapisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do przypadków, w których Wykonawca w ramach 

wykonywania obowiązków gwarancyjnych dostarcza lub odbiera przedmiot umowy lub 
urządzenie zastępcze. 

14. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu 
uprzedniej zgody przez Zamawijącego.  
 

§ 3 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy i przeprowadzić szkolenie z obsługi 
przedmiotu umowy w terminie do dnia ……………….8 Szczegółowy termin dostawy 
przedmiotu umowy oraz szkolenia zostanie droga e-mail – na adresy określone w ust. 16 i 17 - 
przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem. Szkolenie może odbyć się po 

                                                             
8 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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w/w terminie dostawy przedmiotu umowy jednak nie później niż w terminie określonym w 
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Szkolenie odbędzie się w dni robocze. W szkoleniu 
wezmą udział ……. osoby wyznaczone przez Zamawiającego.9 Zakres szkolenia będzie nie 
mniejszy niż: administrowanie, konserwacja i obsługa przedmiotu umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi 
przedmiotu umowy także w trakcie jego eksploatacji, w miarę zgłaszanych przez 
Zamawiającego potrzeb.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel 
Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie podpisany co najmniej 
przez Zamawiającego Protokół Odbioru. 

3. Odbiór przedmiotu umowy (dostawa przedmiotu umowy i przeprowadzenie szkolenia) zostanie 
dokonany przez komisję Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień 
podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu Odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi 
podstawę do wystawienia faktury. 

4. 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). 

5. Przedmiot umowy musi być oznaczony znakiem CE. 
6. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 

Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela …….. miesięcznej gwarancji10, której 
termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem 
Odbioru, o którym mowa w ust. 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie 
uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

7. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy  
w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok, to 
jest rok od daty ostatniego wpisu w paszport urządzenia przy zakupie. 

8. Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku. 
9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 72 

godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem 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 od zgłoszenia awarii. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii  
dostarczony aparat zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o 
udzieleniu zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje 
nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy, jeżeli czas naprawy nie 
przekroczy 4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego 
czasu naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia 
przewidzianego na czas naprawy.  

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 3 dni 
roboczych od zgłoszenia awarii, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. 

12. Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni 
roboczych. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii dostarczony aparat 
zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie 
naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. jeżeli czas naprawy nie przekroczy 
4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego czasu 

                                                             
9 W przypadku części 1 i 2 będą to dwie osoby, w przypadku części 3 trzy. Zapis zostanie uzupełniony w zależności od części, na 

które zostanie zawarta umowa.  
10 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia przewidzianego 
na czas naprawy. 

13. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego 
elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy nie może 
przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju 
tego samego elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy 
przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w terminie 40 dni roboczych 
od dnia wystąpienia kolejnej awarii tego samego elementu/podzespołu tego samego rodzaju. 

14. W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni roboczych – dla naprawy niewymagającej 
sprowadzenia części z zagranicy – lub 10 dni roboczych – dla naprawy wymagającej 
sprowadzenia części z zagranicy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o odpowiedni czas 
naprawy. W przypadku napraw dotyczących obu rodzajów części wymienionych w zdaniu 
poprzednim do przedłużenia okresu gwarancji liczy się okres dłuższy.  

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

16. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres 
trwania umowy jest: ………………………., tel.:  ………………, e-mail……………………… 

17. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres 
trwania umowy jest: …………………………… tel.: …………….., e-mail …………………… 

18. Zmiana osób, o których mowa w ust. 16 i 17 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany 
umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach 
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

19. Zamawiający uprawniony jest do umieszczenia oznaczenia tablicy lub naklejki informacyjnej na 
przedmiocie/przedmiotach umowy informującej o dotacji w ramach, której finansowana jest 
niniejsza umowa w treści zgodnej z wymogami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucję 
finansującą. Wykonanie opisanego zdaniem poprzednim obowiązku nastąpi w taki sposób, aby 
w żaden sposób nie naruszać dostarczonego przedmiotu umowy w szczególności jego 
wrażliwych elementów. Wykonanie obowiązku nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek 
uprawnienia Zmawiającego w szczególności wynikające z gwarancji.  

 
§ 4 

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 § 6 ust. 8 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 
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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. 

 
§ 5 

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. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy i przeprowadzeniu szkolenia, w stosunku 
do terminu o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – kara umowna naliczona 
będzie do 40 dnia opóźnienia po upływie 40 dnia umowę uznaje się za niewykonaną, a 
zamawiającemu naliczona zostanie kara umowna za niewykonanie umowy w wysokości 
określonej w pkt 4; *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, kara umowna naliczana jest od wartości 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2;. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w stosunku do terminów 
określonych § 3 ust. 10 lub § 3 ust. 12 lub przekroczenia terminu określonego § 3 ust. 13, w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 i 12 *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, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.; 

3) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, w wysokości 
2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 (za niewykonanie uważa się 
opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 przekraczającą 14 dni 
roboczych) *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, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia 
określonego w § 2 ust. 2.; 

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 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 2 ust. 3 *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, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 2.; 
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 1000 zł każdorazowo. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
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3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po uprzednim wezwaniu i upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub przez Wykonawcę na 
podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
7. W razie opóźnienia w dostawie zamówienia w stopniu uznanym przez Zamawiającego za 

zagrażający wykonywaniu przez Zamawiającego jego celów statutowych, Zamawiający jest 
uprawniony do nabycia niedostarczonego towaru u innego dostawcy oraz obciążenia 
Wykonawcy ewentualną różnicą w kosztach nabycia tego towaru u innego dostawcy. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza możliwości 
naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Za zamówienie wykonywane przez 
podmiot trzeci nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek wynagrodzenie. Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, które Wykonawca 
pokryje w pełnej wysokości. W tym celu Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemnie 
informacje o zamówieniu wykonanym przez podmiot trzeci oraz szczegółowy koszt 
wykonania. Zapłata przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia przez podmiot trzeci 
nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia informacji, o których mowa w zdaniu 
poprzednim. 

8. 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, 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 – wówczas termin 30 dniowy liczy się od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynach uzasadniających 
odstąpienie; 

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub utracił uprawnienia do 
wykonywania działalności objętej umową – 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) oraz art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 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 §6 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3*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, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.; – w terminie do 30 dni od dnia 
przekroczenia przez karę umowną 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

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 – w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informację o 
przyczynie uzasadniającej odstąpienie; 
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9. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.  
10. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i 

zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy. 
11. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie. 
 

§ 7 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 18. 
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w 

przypadkach, zakresie i na warunkach określonych poniżej. 
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 

dni: 
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy 

zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć; 
3) gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych 

leżących po stronie Zamawiającego. 
4. Możliwa jest zmiana umowy: 

1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod 
warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem 
zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w 
umowie, a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie 
przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie; 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 
dokonania zmian w umowie; 

3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a 
niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany 
podwykonawcy; 

5) siły wyższej; 
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto (w przypadku zmiany przepisów), 
termin wykonania przedmiotu zamówienia (ustania przypadku niezależnego od 
Zamawiającego i Wykonawcy), sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i 
formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 
informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
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4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 
ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie 
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby 
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy 
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i 
egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania. 

5. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do 
sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

6. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 
Poufne. 

7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§ 9 

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. 

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. 
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§ 10 
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. 2018 r., poz. 1025 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. Strony zgodnie oświadczają, że posiadają zgody osób określonych w § 3 ust. 16 i 17 na 

wykorzystanie i dalsze czynności dotyczące ich danych osobowych wskazanych wyżej. Dane 
osobowe określone umową powierzane są pomiędzy stronami przez okres obowiązywania 
umowy i gwarancji. Do danych osobowych zastosowanie mają m.in. przepisy 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). 

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 1– Oferta Wykonawcy 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 zamówienia11. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia12 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 zamawiającego13 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 zamówienia14: Dostawa sprzętu medycznego 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

21/ZP/18 

                                                             
11 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
12 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. 
13 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
14 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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(jeżeli dotyczy)15: 

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

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

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 kontaktów16: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem17? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone18: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”19 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 

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

                                                                                                                                                                                                          
15 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
16 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
17 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. 
18 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
19 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

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: 

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 
wykazie20: 
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 
wykonawcami21? 

[] Tak [] Nie 

                                                             
20 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
21 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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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) 
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, 
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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 V22. 

 

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. 

                                                             
22 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 przestępczej23; 

2. korupcja24; 

3. nadużycie finansowe25; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną26 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu27 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi28. 

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): 
[……][……][……][……]29 

Jeżeli tak, proszę podać30: 
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 

                                                             
23 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). 
24 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. 
25 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
26 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. 
27 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). 
28 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). 
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]31 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia32 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki33: 

[……] 

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 

 
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: [……] 

                                                             
32 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
33 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

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): 34 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 
ZAWODOWYMI35 

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: 

[] Tak [] Nie Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy36? 

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 wykonawczych37; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; 
lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
35 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
36 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. 
37 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
38 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. 
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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 gospodarczej38. 

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

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

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

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego39?  
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 
interesów40 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                             
39 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
40 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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): 
[……][……][……]41 

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 
 
 
[……] 

                                                             
41 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 wykonawcy42: 
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 

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

                                                             
42 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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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 następujący43 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący44: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników 
finansowych45 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 Y46 
– oraz wartość): 
[……], [……]47 
 
 
(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 

[……] 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
43 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
44 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
45 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
46 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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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 odniesienia48 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 odniesienia49 wykonawca 
zrealizował następujące główne dostawy 
określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę 
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych50: 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych51, 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:  

[……] 

                                                             
48 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
49 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
50 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
51 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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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 
kontroli52 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 
podwykonawcom53 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 

                                                             
52 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. 
53 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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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: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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 elektronicznej54, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie55 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]56 

 
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 
członkowskim57, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.58, 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): [………………………] 

                                                             
54 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
55 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
56 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
57 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.  
58 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 


