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Zamawiający: 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 

ul. Batorego 17/19 

87-100 Toruń 

tel. 0-56 61 00 319, fax. 0-56 655 75 30 

  

adres strony internetowej: www.med.torun.pl 

elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP:/ssmtorun 

e-mail: dzp@med.torun.pl 

 

 

nr sprawy: SSM.DZP.200.154.2019                         

 

 

 

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

 

 

Dotyczy postępowania na dostawę: 

 

SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ 

(Kod CPV 33111000-1) 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 

2016 r. poz. 831 i 996 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „ustawa”). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie cyfrowego aparatu 

RTG oraz adaptacja i modernizacja pomieszczenia, w którym urządzenie zostanie 

zainstalowane. 

1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich 

istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 - formularz cenowy  do SIWZ, który 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego 

przedmiotu zamówienia. 

     3. Wymagany termin gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia wyspecyfikowane w 

załączniku nr 1 do siwz – min. 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

   4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

1. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie 

określonym w ofercie (formularz oferty) maksymalnie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 

2. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy na własne ryzyko i 

koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 

zamawiającego i dotyczą: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które 

odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (dostawa cyfrowych aparatów RTG), o 

wartości nie mniejszej niż  500 000 zł brutto każda dostawa. 
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1.3.1. W przypadku, gdy ww. zakres dostaw, będzie stanowił część dostawy o szerszym zakresie, 

wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, dostawy niezbędne do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy. 

1.4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt. 1.4.1, 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: 

1.4.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

1.4.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli ,wykaże 

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

1.2 i 1.3. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym jednolitym dokumentem, szczególnie w oparciu 

o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło 

podstawę wykluczenia Wykonawcy. 

1.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

1.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

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

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

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

 

VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5. 
 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy. 

 

V B. Informacja o zastosowaniu art. 24aa ust. 1. ustawy. 
 

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału 
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
 

VI A. Dokumenty wymagane 

 

1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw 

wykluczenia: 
 

1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi załącznik nr 6 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.1.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 

zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp. 

1.1.1.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

1.1.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 

utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

1.1.1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej DZ.U. z 2016 r. poz. 1579). 

1.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 oraz w rozdziale VI pkt. 2 i 3 SIWZ. 

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

1.3. Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

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

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

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

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

1.6. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
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postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: 
 

2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia 

następujących dokumentów: 

2.1.1. wykazu dostaw (wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

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

postępowaniu. 

 

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
 

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia 

następujących dokumentów: 

3.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3.1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5. składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 3.1.1. - składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 3.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.2, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 

3.4. 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 

z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 

3.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

3.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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3.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 3.1.1. – 3.1.2. 

UWAGA, 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VI B. Oferta powinna zawierać: 
 

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, Formularz 

ofertowy. 

2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz 

cenowy , 

3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. – załącznik nr 6 do SIWZ 

4. Dowód wniesienia wadium. 

 

VI C. Wymagania dotyczące dokumentów: 
 

1. Zamawiający informuje, że dokumenty i oświadczenia, które nie zostały oryginalnie sporządzone 

w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego 

własnoręcznym podpisem mogą być złożone jako elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 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 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

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

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, złożonym przez osobę upoważnioną. Za dokument równoważny zostanie uznana 

elektroniczna kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii elektronicznej z oryginałem 

poświadczy notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
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1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (/ssmtorun/przetargi ). 

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

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

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

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

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

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

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

wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. 

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

6. Zamawiający wymaga aby dokument przesłany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

był podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną lub przez osobę 

umocowaną przez Wykonawcę . 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art.38 ust.1 pzp). 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości:  15 000,00 zł . 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,                         

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

359).  

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Millenium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0000 6172 0675 (za termin wniesienia wadium w formie 

przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania środków na rachunku Zamawiającego). 

2.3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony 

Gwaranta. 

2.4. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zawierać w swej 

treści wskazanie warunków gwarancji w taki sposób aby możliwość zaspokojenia się z gwarancji nie 

była kwestionowana. Warunki świadczenia z gwarancji powinny obejmować także sytuację określoną 

w przepisie art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp. 
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2.6. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 

3. Zwrot wadium: 

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

 a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych   w 

ofercie, 

 b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                       w 

art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2    pkt 3 tej ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

IX. Termin związania ofertą: 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

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 terminu  o oznaczony okres 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

związania ofertą. 

5.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty: 

X A. Przygotowanie oferty 
 

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

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

złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu dostępnym pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl 

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 

wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 

oraz przepisami prawa. 

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać 

wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w 

treści niniejszej specyfikacji, 

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu . Każda oferta musi być zaszyfrowana. 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu. 

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

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

Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku (ZIP). 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

X B. Oferta wspólna 

 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 

1. Oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 

wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę 

podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie 

wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. 
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Ofertę należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 

 

2. Miejsce otwarcia ofert: 

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych  dnia 30 sierpnia 2019 r.  o godz. 11:00 

 

3. Sesja otwarcia ofert: 

1.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego. 

1.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

1.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

1.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.med.torun.pl informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

-  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

-  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy 

załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.  

2. Oferowana cena wynikająca z formularza cenowego powinna być podana w formularzu oferty 

cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty. 

4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. 

5. 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 (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  

oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):  

Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: 

a) cena jedn. netto opak. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT 

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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów: 

Kryterium Ranga 

http://www.med.torun.pl/


11 
 

Oferowana cena 60 % 

Jakość techniczna 40 % 

 

2.  Sposób oceny kryteriów określa załącznik Nr 3 do SIWZ. 

3.  Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone 

w niniejszej specyfikacji. 

4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty   o takiej 

samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6.  Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika  

Zamawiającego. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom   w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania, 

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

   2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4,  na swojej stronie       

internetowej. 

   3. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183: 

    - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze   najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

   o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko  

   jedna oferta. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,                                   

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

8. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 

lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem 

do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4). 
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9. W przypadku nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z art.93 ust1a ustawy Pzp. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 

umowy. 

 

Wymagane istotne  warunki umowy określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

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

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia  przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5     

ustawy Pzp. 

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp. 

 

XVIII. Opis części zamówienia 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. 

 

XIX. Umowa ramowa 

  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Zamówienia powtarzające się 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się. 
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XXI. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 

drogą elektroniczną 

 

1. Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl 

3. Adres strony internetowej: www.med.torun.pl 

4. Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę oraz 

składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ: / ssmtorun 

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXIV. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a 

 

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a. 

 

XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4 

 

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4. 

 

XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

XXIX. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164, z póź. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 

 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski 

im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika 

w Toruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl; 
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 

SSM.DZP.200.154.2019  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ 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”;   

▪ 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; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXX. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ: 

1)  Formularz cenowy – Załącznik Nr 1. 

2)  Istotne warunki umowy – Załącznik Nr 2, 

3) Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 3. 

4)  Wykaz realizowanych wcześniej dostaw - Załącznik Nr 4. 

5)  Formularz oferty  – Załącznik Nr 5. 

6)  Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz  spełnianiu 

warunków udziału  postępowaniu, a także  wymaganych oświadczeniach   lub dokumentach 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  – Załącznik Nr 6. 

7)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7. 
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Załącznik Nr 1 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 

 

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i 

niewymagający żadnych dodatkowych zakupów. 

Pełna nazwa urządzenia: 

Producent: 

Kraj pochodzenia: 

Lp. Wymagania dla przedmiotu zamówienia 
Parametr 

wymagany 

Parametry oferowane 
(potwierdzić spełnianie 

parametru / opisać) 

 Cyfrowy aparat RTG typ telekomando– 1 szt.   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ urządzenia Podać  

3.  
Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, 
nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy 

 
TAK 

 

4.  
Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu 
RTG 

TAK  

5.  
Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG 
do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb 

TAK  

 Generator RTG   

6.  Generator wysokoczęstotliwościowy Tak  

7.  
Moc generatora wg IEC 60601-2-7          [kW] ≥ 65 kW 

 
 

8.  Częstotliwość napięcia anodowego generatora ≥ 200 kHz  

9.  
Zakres napięć radiografii [kV] Min. od 40 kV do 

150 kV 
 

10.  Prąd max. radiografii [mA]  800 mA  

11.  
Zakres mAs [mAs] Min. od 0,1 mAs 

do 1000 mAs 
 

12.  Minimalny czas ekspozycji [ms] ≤ 1 ms  

13.     

14.  
Techniki ustawiania parametrów ekspozycji Min. technika 1-2-

3 punktowa 
 

15.  
Zakres napięć fluoroskopii [kV] Min. od 40 kV do 

125 kV 
 

16.  
Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii 
pulsacyjnej (≤ 15 p/s) dla 50 Hz 

Min 2, podać  

17.  Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej  [mA]  20 mA  

18.  Zasilanie 3 –fazowe (400V) Tak  

19.  Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki Tak  

20.  Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy Tak  

21.  LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI    

22.  
Wielkość małego ogniska (IEC 60336)  0,6 

 

 

23.  Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613)  40 kW  

24.  
Wielkość dużego ogniska (IEC 60336)   1,2 

 

 

25.  Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613)  100 kW  

26.  Filtracja [mm Al] dla 75 kV  0,7 mm Al.  

27.  Pojemność cieplna anody [kHU]  600 kHU  

28.  Szybkość chłodzenia anody [kJ/min]  80 kHU/min  

29.  Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU]  1700 kHU  

30.  Anoda wysokoobrotowa   9500 obr/min  

31.  Kolimator prostokątny Tak  
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32.  Zakres obrotu kolimatora  Min. od +/-90 °  

33.  Kolimator w pełni zmotoryzowany Tak,  

34.  Świetlny symulator pola rtg (centrator) Tak  

35.  Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki  Tak  

 ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA   

36.  
Zakres pochylania [°] Min. od  +90° do –

90° 
 

37.  
Wysokość minimalna blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy 
krańcowymi pozycjami 

Tak  

38.  Pełne pokrycie badania pacjenta ≥ 190cm  

39.  Blat stołu płaski Tak  

40.  Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu [cm] ≥ +/- 17 cm  

41.  Silnikowy mechanizm przesuwu poprzecznego blatu stołu ≥ 5 cm/sek  

42.  
Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania (możliwy ruch) 
[kg] 

≥ 200 kg  

43.  Odległość minimalna od blatu stołu do podłogi ≤ 50 cm  

44.  Odległość maksymalna  blatu stołu od podłogi ≥ 100 cm  

45.  Silnikowy mechanizm przesuwu wzdłużnego kolumny  ≥ 20 cm/sek  

46.  Wymiary blatu [cm x cm] ≥ 240 cm x 80 cm  

47.  Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al]  ≤ 0.5 mm Al  

48.  Obciążalność blatu bez ograniczeń (ruch pionowy/ przechył) ≥ 260 kg  

49.  Obciążalnośc podnóżka pacjenta  ≥ 260 kg  

50.  
Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech 
stron w pozycji poziomej ścianki  

Tak  

51.  Wszystkie ruchy ścianki silnikowe Tak  

52.  Zmotoryzowana zmiana odległości SID [cm] Tak, ≥110-180 cm  

53.  
Możliwość pozycjonowania blatu stołu z prawej i lewej przy 
wykonywaniu diagnostyki 

Tak  

54.  Projekcje skośne, zakres kątów [°] Min. +/- 40°  

55.  
System AEC półprzewodnikowy w ściance Tak, czujnik min 3 

polowy 
 

56.  Akcesoria – uchwyty dla pacjenta Tak, min. 2 szt.  

57.  
Kamera umożliwiajaca pozycjonowanie pacjenta bez konieczności 
próbnego naświetlania 

Tak  

58.  Akcesoria – podnóżek, który można demontować Tak, 1 szt.  

59.   Urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG Tak  

60.  
Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym. 
Przycisk nożny w gabinecie umożliwiający wykonywanie radiografii 
i fluoroskopii. 

Tak  

61.  Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania Tak  

62.  
Jeden monitor dotykowy w krzywa DICOM w pomieszczeniu 
diagnostycznym na mobilnym stelażu 

Tak  

63.  
Interkom –komunikacja pomiędzy sterownia a pomieszczeniem 
diagnostycznym 

Tak  

 
DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO 
PRZEŚWIETLEŃ   

  

64.  Materiał wypełnienia scyntylatora jodek cezu Tak, Sci  

65.  
Wielkość detektora [cm x cm] Min.42 cm x 42 

cm 
+/- 5% 

 

66.  Wielkość pixela [µm]  150 µm  

67.  Głębia obrazu  A/D [bit] ≥ 16 bitów  

68.  Rozdzielczość [pl/mm]  3,4 lp/mm  

69.  
Rozdzielczość diagnostyczna matrycy  ≥ 2800 x 2800 

pikseli 
 

70.  Częstotliwość rejestracji zdjęć do 30 zdjęć/s  

 Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka    
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71.  
Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 ≤ 384,5 x  

≤460,5  x 
≤16mm 

 

72.  Scyntylator wartość kwantowa  DQE ≥66%  

73.  Waga detektora  ≤3,0 kg  

74.  
Wymiar powierzchni aktywnej ≥ 350 mm x 430 

mm 
 

75.  
Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej ≥ 2400 x 2850 

pikseli 
 

76.  
Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z 
wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) 

Podać  

77.  
Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na 
wózku, łóżku 

Tak  

78.  Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie Tak  

79.  Maksymalna wielkość pojedynczego piksela ≤ 148 µm  

80.  Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,3 lp/mm  

81.  Rozdzielczość skali szarości  ≥ 16 bitów  

82.  Zakres energetyczny  40-150 kV  

83.  Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) ≤ 4 h  

84.  Ilość baterii w zestawie 2 szt  

85.  Dedykowana ładowarka dla baterii detektora min. 2 sloty Tak  

86.  Ochronność detektora  ≥ IPX 3  

 Wyposażenie, inne cechy   

87.  
Komunikacja z drukarką sieciową DICOM  i  archiwum 
obrazowym PACS 

TAK  

88.  

Możliwość podłączenia do stanowiska technika  aparatu RTG  
wybranego rodzaju skanera CR ,  zarówno jedno jak i 
wielokasetowego  , zarejestrowanych  w klasie wyrobu 
medycznego co najmniej IIa , obsługujących: skaner 
jednokasetowy -kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co 
najmniej 24x30 i 35x43 , skaner wielokasetowy -  kasety 
ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 z 
luminoforem igłowym (NIP). 
Podłaczony skaner  sterowany  z opisanego poniżej stanowiska 
przypisywania danych pacjenta do obrazów oraz sterowania 
aparatem RTG . 

TAK, podać 
modele 

skanerów 
 

89.  
Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego 
systemu archiwizacji  IMPAX firmy Agfa 
- konfiguracja systemu Impax 

TAK  

90.  Wykonanie projektu osłon stałych TAK  

91.  
 Wykonanie testów specjalistycznych  i odbiorczych  po 
zainstalowaniu aparatu RTG 

TAK  

92.  Wykonanie projektu posadowienia aparatu RTG TAK  

93.  Fartuchy – 2 szt, osłona na tarczyce – 1 szt. TAK  

1 Stacja akwizycji   

1.  Producent Podać  

2.  Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania Podać  

3.  

Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 
GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD 
RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, 
system operacyjny 

Tak, podać 
nazwę, typ i 
parametry 

 

4.  

Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 21”, o min. 
parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, 
kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ 
Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z 
krzywą Dicom  

Tak, podać 
nazwę, typ i 
parametry 
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5.  Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia Tak  

6.  

Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji 
zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i 
oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym 
monitorze) 

Tak 

 

7.  Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR  i skanera CR Tak/Nie  
8.  Konsola przygotowana do obsługi detektorów ≥3 szt.  
9.  Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora Tak  

10.  
Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia 
bezprzewodowego 

Tak 
 

11.  
Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym 
detektorze 

Tak 
 

12.  System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe   Tak  

13.  
System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów 
(przewodowe/bezprzewodowe) 

Tak 
 

14.  
Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i 
mysz 

Tak 
 

15.  
Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku 
polskim (wraz z pomocą kontekstową) 

Tak 
 

16.  
Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań 
ogólnodiagnostycznych 

Tak 
 

17.  

Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą 
katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej 
lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich 
udostępniania) 

Tak 

 

18.  

Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska 
lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od 
pacjenta)    dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic 
Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-
możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych 
bez dodatkowych kalibracji 
 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

19.  
Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego 
detektora który wygenerował obraz  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

20.  
Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i 
monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne 

Tak  

21.  Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

22.  
Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych 
kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator 
pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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23.  
Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z 
różnymi badaniami w tym samym czasie 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

24.  
Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego 
obrazu z dodatkowej ekspozycji,  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

25.  
Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania 
innego pacjenta 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

26.  

Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające 
na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację 
prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, 
automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 
systemów/adresow  Pacs,  kompozycja wydruków 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

27.  
Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu 
skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

28.  
Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu 
przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

29.  
Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający 
ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub 
inwersji na stacji technika) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

30.  

Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i 
badań, min.: 
- kaseta/obraz zidentyfikowany 
- obraz wydrukowany 
- obraz zarchiwizowany 
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

31.  
Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego 
fragmentu obrazu, lupa 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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32.  

Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze 
na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie 
DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się 
automatycznie na komputerze klasy PC 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

33.  
Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 
obrazów na jednej błonie 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

34.  
Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez 
technika 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

35.  Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

36.  
 Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta  dla wybranej 
ekspozycji z drzewa badan  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

37.  
 Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajow różnych 
ekspozycji   

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

38.  

Dla celów kontroli jakości w  radiografii cyfrowej: (zgodnie ze 
standardem NEMA XR30 ) 
 -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym  
- Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do 
poszczególnych rodzajów ekspozycji z  drzewa  badań  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

39.  
Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm 
wstępnej automatycznej obróbki obrazu 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

40.  
Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów 
obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju 
projekcji 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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41.  

Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. 
Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 
umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych 
(ą,ć,ź,ę, itd.) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

42.  
Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów 
obrazu 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

43.  Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

44.  Możliwość naniesienia znacznika czasu  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

45.  Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

46.  
Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie 
pomiarów w wielkościach rzeczywistych 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

47.  
Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, 
automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, 
automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

48.  
Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, 
strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), 
wybór koloru adnotacji z palety kolorów 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

49.  
Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez 
rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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50.  Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

51.  
Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed 
Procedure Step) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

52.  
Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality 
Performed Procedure Step) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

53.  
Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min 
następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt 
wysoka 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

54.  
Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu poziomów dawki 
co najmniej w formacie XML 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

55.  
Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do 
wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

56.  
Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu 
odrzucenia 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

57.  
Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu badan 
odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

58.  
Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan 
odrzuconych i powtórzonych  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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59.  
Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm 
obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

60.  
Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu 
parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan 
pediatrycznych i dla badań doroslych  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

61.  

Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów 
obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań 
(ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla 
badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i  
papietu radilogia  ogólna) ,z możliwością wybory przez 
operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa  
 
- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) 
- jama brzuszna /jama brzuszna  pediatria 
- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna  
- kościec  /kościec pediatria 
-  kościec (projekcja osiowa)  /kościec (projekcja osiowa-  
pediatria 
- oprogramowanie neonatologiczne T2 
Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z 
zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów 
algorytmu obróbki  jednym kliknięciem 
 
 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

62.  
Dedykowane oprogramowanie umożliwiające  wykonywanie 
bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

63.  
Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie 
kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

64.  
Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg 
typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

65.  
Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, 
rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników 
wykonujących, stanowisk (konsol) technika 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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66.  

 
Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml 
dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co 
najmniej następujących podziałach : 
- na  rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z 
uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) 
-na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem 
tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) 
 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

67.  

Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical 
Framework i  Dicom standard – część 16 tzn:  
 Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce 
bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w 
formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM 
Structured Report)  
 
 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

68.  

Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące 
algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych 
grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co 
najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 
4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg 
 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

69.  

Algorytm obróbki  tworzący kopię obrazów z przetworzeniem 
obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników 

Tak/Nie 
Jeśli tak- podać 

nazwę 
handlową 

oprogramowani
a/pakietu 

programowego 

 

70.  
Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym  i 
konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen  
ortopedycznych 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

71.  
Możliwość  wyboru kołowego obszaru 
zainteresowania/kolimacji  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

72.  Płynny obrót obrazu 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

73.  Możliwośc aktywizacji trybu pełnoekranowego  

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 
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74.  
Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split 
screen) 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

75.  

 
Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach 
CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na 
zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w 
chmurze (np. Dropbox, Google Drive) 
tak, podać 

Tak, podać 
nazwę 

handlową 
oprogramowani

a/pakietu 
programowego 

 

76.  
UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze 
sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne 
zamykanie oprogramowania 

Tak, podać 
nazwę i typ 

 

77.  
Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. 
Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, 
Consistent Time, Portable Data for Imaging 

Tak, podać listę 
spełnianych 
profili IHE, 

załączyć 
deklarację 

producenta na 
wezwanie 

Zamawiającego 
potwierdzoną 
dostępem do 

deklaracji 
producenta 

poprzez stronę 
http://product-
registry.ihe.net 

 

78.  

Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako 
wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w 
terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla 
urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej 
IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 

Tak, załączyć 
dokumenty na 

wezwanie 
Zamawiającego 

 

 Serwis   

94.  
Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia 
(lampa,detektor, generator, mechanika) min. 24 m-ce 

Tak 
 

95.  
W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny 
w roku 

Tak, podać ilość 
przeglądów 

 

96.  
Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania 
umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym 

Podać 
 

97.  
Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez 
producenta w Polsce 

Podać 
 

98.  
Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do 
wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy 
dostawie 

Tak 
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99.   

Wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczenia niezbędnej 
do instalacji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia: 
- demontaż starego aparatu 
- skucie starej i wykonanie nowej posadzki 
- prace malarskie z przygotowaniem podłoża 
- prace elektryczne rozbudowa rozdzielni wykonanie kanałów i 
wymiana oświetlenia 
- odnowienie drzwi futryn, kratek wentylacyjnych 
- ułożenie wykładziny z przygotowaniem podłoża 
- dobór, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem systemu 
klimatyzacji SPLIT 
 

TAK 

 

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie 

wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Lp. Nazwa  j.m. Ilość  
Cena 
jedn. 
netto  

Wartość 
netto 

V
at
% 

Wartość 
brutto 

Producent / 
nr katalogowy 
aparatu RTG* 

1 
Aparat RTG (dostawa, montaż, 
instalacja, uruchomienie oraz adaptacja i 
modernizacja pomieszczenia) 

Szt. 1      

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli 
dotyczy). 
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Załącznik Nr 2 
ISTOTNE WARUNKI UMOWY: 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.154.2019 

 

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy: 
.............................. 
reprezentowaną przez: 
.............................. 
zwaną dalej „Dostawcą”, a 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską – Dyrektora 
zwanym dalej „Odbiorcą”. 

 
§ 1 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi 
cyfrowego aparatu RTG oraz adaptacja i modernizacja pomieszczenia, w którym aparat zostanie 
zainstalowany dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej 
integralną cześć. 

§ 3 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, instalacji, montażu i szkolenia z przedmiotu umowy w 
terminie do 6 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 4  

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby 
Odbiorcy. 
2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi 
wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat 
ilościowych przedmiotu umowy. 

§ 5  
Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób 
trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca. 

 
§ 6  

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy kwotę brutto wraz z należnym podatkiem 
VAT w wysokości  ….. zł (słownie: …… zł) przelewem bankowym na wskazane w konto Dostawcy  w 
terminie do 30 dni od  daty dostawy, uruchomienia oraz instalacji przedmiotu umowy wraz z 
obustronnie podpisanym protokołem jego przekazania i odbioru od dnia dostawy i uruchomienia 
przedmiotu umowy oraz daty podpisania protokołu jego przekazania i odbioru w terminie do 30 dni 
od daty dostawy, (uruchomienia oraz instalacji) przedmiotu umowy wraz z obustronnie podpisanym 
protokołem jego przekazania i odbioru. 
2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  
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3. Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, 
cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie 
obsługi przedmiotu umowy. 
4. Określona w ust. 1 cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, 
cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie 
obsługi przedmiotu umowy. 
5. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu niniejszej umowy. 
6. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu 
realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
  

§ 7 
1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę i 
montaż. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru 
przedmiotu umowy: 
1/ ze strony Dostawcy: .........................................................................................................., 
2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 

 
§ 8  

Dostawca w ramach ceny umownej określonej w § 6 ust. 1 zobowiązuje się do przeszkolenia w 
zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie. 

 
§ 9 

1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres ... miesięcy (minimum 24 
miesiące) od daty jego dostawy, instalacji i montażu oraz podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego. 
2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu, za wyjątkiem 
sytuacji, kiedy naprawa  będzie wynikiem niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub 
uszkodzeń mechanicznych.  
3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  
ul.................., tel..............., fax .................... 
4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 
5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie nr…..............., faxem nr........................lub e-
mailem na adres .................................... 
6. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wad, usterek tj. 
kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej, w czasie do 8 godzin (w dni robocze) od 
momentu zawiadomienia go przez Odbiorcę. Przyjazd serwisanta do Zamawiającego w czasie do 48 
godzin (w dni robocze). Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej 
funkcjonalności) w czasie do 96 godzin (w dni robocze). 
7. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia …. (podać ilość) bezpłatnych przeglądów 
przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji. 
8. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę wad, usterek w czasie określonym w ust. 7 okres 
gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 

 
§ 10 

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od 
dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w 
stosunku do zamówienia. 

§ 11 
1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
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1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 
2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcia wady, usterki. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy. 

 
§ 12 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego 
wysokość ustalonych kar umownych. 

§ 13 
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego towaru bądź nieterminowości w jego 
dostawach Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 15 
1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na 
drodze polubownej. 
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 
Powszechny w Toruniu. 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 17 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 

DOSTAWCA       ODBIORCA 
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Załącznik Nr 3 

 
 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny 

 

1. Przeliczenie kryterium cena 60%  

      

                     Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert 

                 oferta oceniana  =    ----------------------------------------------------------    x  ranga 

Cena oferty badanej 

 

Maksymalną ilość 60 pkt. otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o najniższej cenie. 

 

 

2. Przeliczenie kryterium jakość techniczna 40%  

Jakość techniczna:  

Lp. Parametr oceniany 
Podać odpowiedź  

TAK / NIE 
Punktacja 

1. 

Możliwość podłączenia do stanowiska 
technika  aparatu RTG  wybranego 
rodzaju skanera CR ,  zarówno jedno 
jak i wielokasetowego  , 
zarejestrowanych  w klasie wyrobu 
medycznego co najmniej IIa , 
obsługujących: skaner jednokasetowy -
kasety ogólnodiagnostyczne w 
rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 , 
skaner wielokasetowy -  kasety 
ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co 
najmniej 24x30 i 35x43 z luminoforem 
igłowym (NIP). 
Podłaczony skaner  sterowany  z 
opisanego poniżej stanowiska 
przypisywania danych pacjenta do 
obrazów oraz sterowania aparatem 
RTG 

Tak  
30 

Nie  

 

2. 
Konsola z jednoczesną obsługą aparatu 
DR  i skanera CR 

Tak  
10 

Nie   

 

 

Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg Zał. 1 do SIWZ 

oferta  oceniana =     ----------------------------------------------------------------------------   x  ranga  

Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg Zał. 1 do SIWZ 

 

Maksymalną ilość 40 pkt. otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o  najkorzystniejszej jakości 
technicznej  przedmiotu zamówienia.
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Załącznik Nr 4 

 

 

 

……………………………………. 

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

 

W załączeniu:  

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ............ szt. 

 

 

 

 

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

  data              podpis Wykonawcy 

 

 

 
 

L.p. Nazwa Zamawiającego 
Przedmiot 

dostawy 

Okres realizacji 

rozpoczęcie – zakończenie   

(podać: dzień/m-c/rok) 

Wartość brutto 

dostawy 

 

1. 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

 

 

   

 

 

4. 
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Załącznik Nr 5 
FORMULARZ OFERTY 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................ 

 

2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................................. 

 

3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................ 

 

4.Imię nazwisko*: ...................................................................................................................................... 

 

5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................................. 

 

6.NIP, REGON........................................................................................................................................... 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

Oferta dotyczy przetargu:........................................................................................................................... 
/określić w jakim trybie/ 

 

ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................  
/podać nazwę i adres Zamawiającego/ 

 

na………................................................................................................................................................... 
/określenie przedmiotu zamówienia/ 

 

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość netto  

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................ 

 

/słownie złotych/........................................................................................................................................ 

 

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /za ogółem/ - wartość brutto 

 

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................. 

 

/słownie złotych/......................................................................................................................................... 

 

V.TERMIN DOSTAWY-  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy 

 

VI.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA, 2) NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**................................................... 
                                                                                                  /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/ 

 

VII. WYKONAWCA JEST:  MAŁYM/ŚREDNIM/DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ*** 

 

        60 dni 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ................................................................................................. 

 IX. Adres serwisu, osoba do kontaktu, tel./fax, e-mail…………………………………………… 
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 

** wypełnić o ile dotyczy 

*** niepotrzebne skreślić 
W załączeniu: /wymienić załączniki/ 

                                                                                                       ........................................................  
                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             
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Załącznik Nr 6 

…………………………………………….…. 
(pieczątka firmowa Wykonawcy)                        

 
FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

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

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

Dz.U. UE S numer […………..], data […………………….], strona […………………….-2019-PL], 

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/…………………………. 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres 
publikacyjny na poziomie krajowym): [] 

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

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź 

Nazwa: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 

Kopernika w Toruniu   

ul.  Batorego 17/19, 87-100 Toruń 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?                               Odpowiedź 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA, 

URUCHOMIENIE CYFROWEGO 

APARATU RTG ORAZ ADAPTACJA I 

MODERNIZACJA POMIESZCZENIA 

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

SSM.DZP.200.154.2019 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego dokumentu zamówienia 

musi wypełnić Wykonawca. 

                                                           
1Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2W 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. 
3Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 

nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź (wypełnić, podać, określić): 

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 kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Informacje ogólne: Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, 
określić): 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

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

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

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak:                                                                                         
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 

 
 
 

                                                           
6Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7Por. 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. 
8Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI. 

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia 
jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do 
wykazu lub wydania zaświadczenia oraz,  w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?                                   

Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części 
IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 
odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i 
podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy 
danych w dowolnym państwie członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

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

 

 

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

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): 

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

[] Tak [] Nie 

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

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

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

Części Odpowiedź (wypełnić, określić): 

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

 

[ ……………………………………………………  ] 

                                                           
10Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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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 (wypełnić, określić): 

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 (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): 

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

[] Tak [] Nie 

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

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

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

Podwykonawstwo Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): 

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. 

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

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

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

Odpowiedź: 

 

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

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp  
 

[] Tak [] Nie 

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

[……][……][……][……]19 

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

                                                           
13Zgodnie 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). 
14Zgodnie 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. 
15W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995,  

s. 48). 
16Zgodnie 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. 
17Zgodnie 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). 
18Zgodnie 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). 
19Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [……][……][……][……]21 

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

[] Tak [] Nie 

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

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

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

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

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 15  Pzp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

                                                           
21Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 

wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. 



39 
 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

 

 

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

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

-   Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

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

 

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

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

 

Podatki Składki  na ubezpieczenia 
społeczne 

 

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

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

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

 

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

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

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

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

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

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

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

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych: 

Odpowiedź: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 13  i 14 ustawy Pzp  
 
 

[] Tak [] Nie 

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

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

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  

Jeżeli tak: 

-Proszę podać szczegółowe informacje: 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 

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

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?                                    

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje                          
na ten temat: 

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu  z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 13  i 14 ustawy Pzp  
 

[] Tak [] Nie 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki  w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                           
26O 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. 
27Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28Nie 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. 
29W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



41 
 

Czy Wykonawca podlega wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt. 20   ustawy Pzp? 
 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane   
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e)  w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp? 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

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

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie - nie 
wypełniać. 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
a) 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? 

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.  16 - 18  ustawy Pzp? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

                                                           
30Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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? 

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 21, 22 ustawy Pzp  

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 

 

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

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia   
o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki   
w celu samooczyszczenia? 

[] Tak [] Nie 
[……] 

                                                           
31Proszę 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. 

Czy Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu określone w rozdziale V, pkt  1.3 

 

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: (podać, określić) 

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

 

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

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

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

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

 

 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

                                                           
32Zgodnie 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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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 (podać, określić): 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby 
lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący: 

i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 

wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący33 (): 

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

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

 

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

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 

i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i 
w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 

 

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

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

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

 

[……] 

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

 

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

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

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

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

                                                           
33Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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[……][……][……] 

6)  W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że: 

 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,  jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź (podać, określić): 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał następujące 
roboty budowlane określonego rodzaju: 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania 
i rezultatu w odniesieniu  do najważniejszych robót budowlanych jest 
dostępna   w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

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

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

 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

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

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz 
środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące: 

[……] 

                                                           
38Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 

prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41W 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 kontroli42 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych,  
a w razie konieczności także dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 

 
 
 
 

[] Tak [] Nie 

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

 
 
a) [……] 
 
b) [……] 

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

 

[……] 

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

 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

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

 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

Wykonawca w swoim oświadczeniu o wskazuje 
procentową część zamówienia powierzoną ewentualnie 
konkretnemu podwykonawcy. 

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). 

[……] 

                                                           
42Kontrolę 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. 
43Należy 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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11) W odniesieniu do zamówień publicznych  na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi 
towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza 
ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

 

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

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

 

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

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

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

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź (podać, określić): : 

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

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

 

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

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

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

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

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

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

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

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie - nie 
wypełniać. 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej44, proszę wskazać 
dla każdego z nich: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

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

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

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

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

Niżej podpisany(-a) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Specjalistyczny Szpital Miejski  im.M.Kopernika 
w Toruniu uzyskał 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: ……………………. 

 

Podpis(-y) osób uprawnionych: 

 

………………………………………………..……….. 

 

…………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
47Pod 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. 
48W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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 Załącznik nr 7 
  

 OŚWIADCZENIE* 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 

 

W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

 

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

 

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

 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

                         

                        dostawę sprzętu i aparatury medycznej  SSM.DZP.200.154.2019 

 

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:  

 

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.) 

 

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634). 

 

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

(wymienić załączone dowody) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

     

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

     data                    podpis Wykonawcy 

 
 

 


