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Załącznik nr 6

wzór umowy
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Rozdział I
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
Adres:
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin - Jeziorna
Tel./Fax
22 756 43 13 , 22 703 03 99 / 22 756 30 81
NIP:
123 09 30 105
adres strony internetowej: www.ckr.pl
e-mail: administracja@ckr.pl
Rozdział II
Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie art. 10 i 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Rozdział III
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji Sp. z o. o. w Konstancinie (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2018).
2.

Zamówienie podzielone jest na 27 pakietów, które stanowi odrębne części zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia określa
specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.

4.

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 33.18.31.00 -

5.

Oferowane wyroby muszą posiadać ważne w okresie realizacji zamówienia, wymagane
prawem, aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.

Nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem
asortymentu określonym w umowie.

Implanty ortopedyczne.

Rozdział IV
Informacje ogólne
1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.
2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zamówienia
(zadania).
5. Złożenie większej liczby ofert na to samo zadanie przez jednego Wykonawcę spowoduje
odrzucenie jego oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
zobowiązani są przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
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3

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Rozdział V
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca musi wypełnić odpowiednio „Formularz oferty”, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego
treść musi być zgodna z formularzem załączonym do SIWZ).
2. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym
atramentem (pismem drukowanym). Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
Oferta musi być czytelna.
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę /osoby/ podpisującą/podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
6. Ofertę należy umieścić w segregatorze lub skoroszycie. Wszystkie karty oferty powinny być
spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi
wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 10.00 na adres:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin Jeziorna
Sekretariat- p. 036.
9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
zaadresować wg wzoru:

Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę implantów
dla potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie”
Nr ref. sprawy: A/F/2/2018
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin Jeziorna
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 maja 2018 r. GODZ.
10.30

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres
Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
A/F/2/2018
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musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10,
dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się
z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony
w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który
wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny
wniosek.
13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
14. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż
w terminie ich złożenia, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej
informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być one
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób
określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ Tajemnica przedsiębiorstwa”.
17. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.
Rozdział VI
Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Przez ofertę częściową należy
rozumieć ofertę obejmującą jeden cały pakiet.
Rozdział VII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony
w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
Rozdział VIII
Wspólne ubieganie się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza,
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.
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Rozdział IX
Dokumenty wymagane w ofercie
1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej
stronie) dokumentów:
1) Formularz Oferty, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy, złożony na odpowiednim druku stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ. (dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę oferty na
własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z formularzami załączonymi
do SIWZ).
UWAGA!!! Dokumenty określone w pkt. 1 i 2 stanowią treść oferty i nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie), w przypadku gdy:
1) osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest/są osoba/osoby
upoważniona/upoważnione na podstawie ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców;
2) oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale X SIWZ,
dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
– w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia,
sporządzone z wykorzystaniem standardowego formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16), wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94
z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), dalej zwanego „formularzem JEDZ”, wypełnione
w następującym zakresie:
1) część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego;
2) część II: Informacje dotyczące wykonawcy - z wyłączeniem informacji, które dotyczą:
zamówień zastrzeżonych, wskazania części zamówienia, w odniesieniu do której (których)
Wykonawca zamierza złożyć ofertę oraz informacji na temat polegania na zdolnościach
innych podmiotów;
3) część III: Podstawy wykluczenia – w zakresie podstaw wykluczenia określonych
w rozdziale X SIWZ;
4) część VI: Oświadczenia końcowe.
4. Wykonawca może sporządzić formularz JEDZ z wykorzystaniem:
1) wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia;
3) n a r z ę d z i a u d o s t ę p n i o n e g o p r z e z K o m i s j ę E u r o p e j s k ą
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome.
A/F/2/2018
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W celach pomocniczych Wykonawca może skorzystać z Instrukcji wypełniania jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych,
dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia/.
6. Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej
(w oryginale) podpisanej własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy – Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej,
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) pełnomocnictwa składane są oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
3) oświadczenia są w oryginale.
Rozdział X
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wraz z wykazem oświadczeń
i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do następujących sekcji
formularza JEDZ:
Formularz JEDZ - Część III: Podstawy wykluczenia

Podstawy wykluczenia przewidziane w SIWZ
Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie, który
stanowi implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, tj.
w zakresie następujących przestępstw:
1) udział w organizacji przestępczej – o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp – w odniesieniu do art. 258
Kodeksu karnego;
2) korupcja – o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a
ustawy Pzp – w odniesieniu do art. 228-230a lub 250a
Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie;
Sekcja A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI
3) nadużycie finansowe – o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt
SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
13 lit. c ustawy Pzp;
4) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane
z działalnością terrorystyczną – o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. b ustawy Pzp;
5) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu – o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp – w
odniesieniu do art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi – o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – w odniesieniu do art. 189a
Kodeksu karnego
Sekcja B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ Art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp
PODATKÓW LUB SKŁAD EK NA UBEZPIECZENI E
Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
SPOŁECZNE
Sekcja
C:
PODSTAWY
ZWIĄZANE
Z
NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB
WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI:
Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie przestępstw
wskazanych w:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki
1) art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy Pzp – w odniesieniu do
w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?
art. 181-188 lub art. 218-221 Kodeksu karnego;
2) art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
zbankrutował; lub prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne; lub zawarł układ z
wierzycielami; lub
znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach
ustawowych i wykonawczych ; lub jego aktywami zarządza
likwidator lub sąd; lub
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jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia
zawodowego?
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia
mające na celu zakłócenie konkurencji?
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia?
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?
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?
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
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?
Sekcja D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE
M O G Ą B Y Ć P R Z E W I D Z I A N E W PRZEPISACH
KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU
ZAMAWIAJĄCEGO

Art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp

Art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp

Art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp

Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp

Art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp

Art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – w zakresie
przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy
Pzp – w odniesieniu do art. 270-298 i 300-309 Kodeksu
karnego
Art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp
Art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp

3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym przez Zamawiającego), 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.

4.

Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

6.

Wykonawca – w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest
złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp:
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1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany
jest złożyć każdy z nich.
7.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowiązek złożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) od p i s z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.).
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 5-7 powyżej stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1)zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
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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 Pzp –
wystawioną/wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2)zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym dla
zastępowanego dokumentu.
10.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 7 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby –
wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym dla zastępowanego dokumentu.
11.Wykonawca jest zwolniony z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 7 i 8, jeżeli wskazał, że te oświadczenia lub dokumenty:
1)są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – w takim przypadku Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
2)znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności są przechowywane przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp – w takim przypadku Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 7.
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13.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym,
przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego
następujące dokumenty:
1) aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwo/certyfikat
dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia – dotyczy wszystkich zadań;
2) deklarację zgodności WE potwierdzającą, że wyrób może mieć naniesiony znak CE –
dotyczy wszystkich zadań.
14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu:
1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale;
2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a poświadczenia
dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Zamawiający dokona rozpatrzenia ofert w kontekście przesłanek odrzucenia oraz zbada czy
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, i oświadczenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, a następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym w ust. 7 niniejszego
rozdziału.
Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą wartość (wybranego pakietu) oferty netto,
kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto a także cenę jednostkową netto.
2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozdział XII
Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój nr 036) przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510
Konstancin-Jeziorna.
2. Oferty należy składać do dnia 14 maja 2018 r. do godziny 10.00. W przypadku przesłania
oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby
Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce
składania ofert.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu
niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
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Rozdział XIII
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2018 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 046
ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
Rozdział XIV
Informacje o trybie otwarcia i badania ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia - terminu dostawy,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
określone w ust. 2 i 3.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Brak
wyceny którejkolwiek pozycji w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty nie będzie
poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1
ustawy Pzp.
8. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
Rozdział XV
Kryteria oceny ofert
1.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia (wag) tych kryteriów:
1) Cena oferty – 90%;
2) Okres gwarancji – 10%.

2.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna otrzyma punkty odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 90 pkt.
cena oferty ocenianej

3.

W kryterium „Okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Punkty za
oferowany okres gwarancji zostaną przyznane na następujących zasadach:
1) Okres gwarancji wynoszący od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 1 pkt.;
2) Okres gwarancji wynoszący od 36 miesięcy do 47 miesięcy – 3 pkt.;
3) Okres gwarancji wynoszący od 48 miesięcy do 59 miesięcy – 5 pkt.;
4) Okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 10 pkt.
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4.

Zasady oceny oferty w kryterium „Okres gwarancji”:
1) w kryterium okres gwarancji, należy uwzględniać tylko pełne lata (wyrażone w miesiącach);
2) Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu
zamówienia;
3) maksymalny oceniany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia to 60 miesięcy;
4) maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy, a minimalny 24 miesiące;
5) w przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma
maksymalną liczbę punktów wskazaną w ust. 3;
6) w przypadku braku określenia w ofercie okresu gwarancji lub podaniu krótszego okresu
gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona.

5.

Liczba punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po
przecinku.

6.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
wynikającą z sumy punktów przyznanych w obu kryteriach, wyliczonych według opisanych
powyżej zasad, przy czym 1% = 1 pkt.

7.

Każda część (zadanie) będzie oceniana odrębnie.
Rozdział XVI
Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
przedłużenia okresu jego ważności dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział XVII
Termin wykonania umowy
Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
Rozdział XVIII
Zobowiązania wykonawcy związane z umową
Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
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Rozdział XIX
Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium:
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu
do pakietu

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21
Nr 22
Nr 23
Nr 24
Nr 25
Nr 26
Nr 27

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości

388,80 pln
626,40 pln
1944,00 pln
702,00 pln
1717,20 pln
81,00 pln
583,20 pln
513,00 pln
1296,00 pln
675,00 pln
2052,00 pln
675,00 pln
626,40 pln
648,00 pln
691,20 pln
718,20 pln
334,80 pln
583,20 pln
846,94 pln
3603,31 pln
2894,40 pln
3953,34 pln
2876,04 pln
31,32 pln
309,18 pln
2069,28 pln
861,84 pln

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze w poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Alior Bank S.A. 43 2490 0005 0000 4530 1204 6999 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy:
A/F/2/2018”, wadium na poszczególne pakiety wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto
zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający wymaga złożenia
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w osobnej kopercie w siedzibie
Zamawiającego, na adres podany w Rozdziale XII pkt. 1 najpóźniej w terminie składania ofert.
Kserokopię wniesienia wadium w formie niepieniężnej Zamawiający zaleca aby dołączyć do
oferty.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Rozdział XX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXI
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1.

Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (na
zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 i 8 SIWZ).

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż – na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób
modyfikacje zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7.

W przypadku o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Powyższą informację
Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.

8.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych – przedstawiciel Działu Administracji i Transportu p. Bartłomiej
Wirkus;
2) w sprawach merytorycznych – Pielęgniarka Oddziałowa p. Justyna Nogal.

9.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem z dopiskiem: „Dostawa
implantów dla potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref. sprawy: A/F/2/2018,
należy kierować na następujące dane:
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1) faksem na numer: (22) 756 30 81;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@ckr.pl;
3) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca na adres: Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 KonstancinJeziorna. Sekretariat p. 036.
Rozdział XXII
Środki ochrony prawnej
1.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, określone są w Dziale VI
ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.

Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

6.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.

7.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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Rozdział XXIII
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
Rozdział XXIV
Postanowienia końcowe
1. Załącznik nr 6 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania.
2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez
Zamawiającego uwzględnione.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do
podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać
dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, o ile wybrana oferta nie
została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed podpisaniem umowy przedłożyli Oni umowę
regulującą Ich współpracę.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie
z art. 144 ustawy Pzp, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 6 do SIWZ.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

OFERTA
Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON
NIP
Adres

Nr telefonu
Nr fax
e-mail

Składamy ofertę1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „Dostawa implantów dla
potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2018.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie następujących części zamówienia:
Część – pakiet nr 1
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
Wykonawca wypełnia formularz jedynie w odniesieniu do części/zadań, na które składa ofertę. Pozostałe
części/zadania należy pozostawić niewypełnione lub usunąć.
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Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 3
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 4
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 5
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 6
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 7
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 8
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 9
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
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2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 10
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 11
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 12
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 13
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 14
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 15
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 16
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
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Część – pakiet nr 17
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 18
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 19
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 20
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 21
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 22
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 23
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
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Część – pakiet nr 24
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 25
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 26
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
Część – pakiet nr 27
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, obliczoną na podstawie
właściwej dla danego pakietu specyfikacji asortymentowo-cenowej wynoszącą:
1)
…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2)
…………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3)
….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący: …………………….. miesięcy.
3.

Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ w zakresie części
zamówienia wskazanych w ofercie.
4. Oferujemy realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy, od daty podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji
zamówienia.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik do SIWZ.
9. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale podwykonawców** , którzy
będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: (wskazać
część zamówienia wraz z podaniem podwykonawców) …………………………………………
………………………………………...……………..……………………………………………
**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
10. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1) (imię i nazwisko) .......................................... (zajmowane stanowisko)................................
2) (imię i nazwisko).......................................... (zajmowane stanowisko).................................
11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją
umowy jest: (imię i nazwisko) .................................................. tel.: .............................................,
e-mail: …………………………………………..
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12. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy należy przelewać na nasz NRB …………………………………………………..........
13. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
14. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykazujemy2, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.3
15. Składając ofertę, informuję Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/ NIE4
W sytuacji gdy zaznaczono TAK, należy wskazać:
1) Część zamówienia, której to dotyczy: ………………………….
2) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………
……………………………………………………………………………….……………….
3) stawka VAT wynosi …….%
16. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
17. Do oferty załączamy niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) ………………….na …. stronach;
2) …………………. na …. stronach;
3) …………………. na …. stronach;
4) …………………. na …. stronach.
____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej

2

Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wypełnić, gdy dotyczy
4
Niepotrzebne skreślić
3
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 5. Adres publikacyjny
stosownego ogłoszenia6 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 067-149849
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): www.ckr.pl
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 zamawiającego7
Nazwa:

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia8:

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)9:

Odpowiedź:
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
SP. Z O.O.
UL. GĄSIOROWSKIEGO 12/14,
05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA
Odpowiedź:
Dostawa implantów dla potrzeb Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. w
Konstancinie
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

5

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i
innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
6
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
7
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy
wszystkich uczestniczących zamawiających.
8
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
9
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

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

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów10:

[……]

Telefon:
Adres e-mail:

[……]
[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem11?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone12: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”13 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:
10

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L
124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
12
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
13
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
11
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Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie14:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

a) [……]

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

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

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

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami15?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

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

[ ]

14
15

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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wykonawca zamierza złożyć ofertę.
B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile
istnieją:

Odpowiedź:

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

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

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

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych,
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych,
do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V 16.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

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

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:

16

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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[…]
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.
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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:
9. udział w organizacji przestępczej17;
10. korupcja18;
11. nadużycie finansowe19;
12. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną 20
13. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu21
14. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi22.
Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę podać24:
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:

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]23

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

17

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
18
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
19
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
20
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo,
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
21
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15).
22
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
23
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
24
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

A/F/2/2018

29

[……][……]25
W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia26 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki27:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Podat
ki
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:
4) Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?
5) Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.
6) 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?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

17. [] Tak [] Nie
18. [……]

20. [] Tak [] Nie
21. [……]

19. [……]

22. [……]

c2) [ …]

c2) [ …]

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

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 28
[……][……][……]

25

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
27
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
28
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
26
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI29

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:

C z y w y k o n a w c a , wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy30?

[] Tak [] Nie

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
wykonawczych31; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:

[] Tak [] Nie

23. Proszę podać szczegółowe informacje:
24. Proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają realizację
zamówienia, z uwzględnieniem mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej32.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego33?

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:
[……]

25. [……]
26. [……]

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

29

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
31
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
32
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to
w stanie zrealizować zamówienie.
33
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
30
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

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

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

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

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów34 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

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

[] Tak [] Nie

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

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ

[] Tak [] Nie

34

[…]

[…]

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

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH
KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU
ZAMAWIAJĄCEGO
Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

35

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]35

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

A/F/2/2018

33

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja 
oświadcza, że:

lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca

 : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części

IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

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

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy36:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

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:

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

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

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

Odpowiedź:

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

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

36

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani
do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący37 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(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
następujący38:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

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

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 finansowych39
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 Y40 – oraz wartość):
[……], [……]41

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

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:

[……]

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

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

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

(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.
37

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
39
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
40
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
41
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
38
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Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia42 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: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia43 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 prywatnych44:

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

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

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych45, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

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

[……]

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

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli46 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli

Kwoty

Daty

Odbiorcy

[……]

[] Tak [] Nie

42

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed
ponad pięciu lat.
43
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem
sprzed ponad trzech lat.
44
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych
w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
45
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
46
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy
organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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jakości?
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
podwykonawcom47 następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

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

[] Tak [] Nie

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

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

47

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

A/F/2/2018

37

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

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

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

Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej48, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie49

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]50

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
członkowskim51, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.52, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada
odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)].

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

48

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
50
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
51
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne
dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby
musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
52
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
49
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa implantów dla
potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2018, stosownie do art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej nazywanej „ustawą Pzp”),
oświadczam, że Wykonawca: (zaznaczyć odpowiednie oświadczenie)


nie należy do żadnej grupy kapitałowej*;



nie należy do tej samej grupy kapitałowej* z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;



należy do tej samej grupy kapitałowej* z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: (podać
pełną nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej) …..
…………………………………………........................……………………………………...
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania ze
wskazanym powyżej wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, tj.: ………………………………………………….…………………
…………………………………..………………………………………………………………...

* Pojęcie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.).

____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA
W ROZDZIALE X UST. 7 PKT 5-7 SIWZ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa implantów dla
potrzeb CKR Sp. z o. o. w Konstancinie” nr ref.: A/F/2/2018, oświadczam, że Wykonawca:
1) wobec Wykonawcy został / nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne53;
2) wobec Wykonawcy orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego
zakaz/zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) Wykonawca zalega / nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716, z późn. zm.).

* Niepotrzebne skreślić

____________________________
Data i podpis osoby upoważnionej

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
53
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
W dniu..................r. w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:
spó k Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(kod pocztowy: 05-510) przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008796, REGON: 017173368,
NIP: 1230930105, o kapitale zakładowym w wysokości 3 124 500,00 zł, zwaną dalej
„Zamawiaj cym", reprezentowaną przez:
Jerzego Karwowskiego – Prezesa Zarządu, oraz
Leszka Krzyżosiaka – Wiceprezes Zarządu,
a
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....………
….Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., Regon: ……
,
NIP: ……… …., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………,
w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zawarto umowę,
dalej zwaną „Umową”, następującej treści:

1.

2.

3.

Przedmiot zamówienia
§1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów, zwanych dalej „Wyrobami",
w zakresie pakietu ………. – zgodnie z ofertą z dnia ……….., która wraz z formularzami
asortymentowo-cenowymi stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zapewnia, że:
1) Wyroby posiadają pozwolenie na ich dopuszczenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz atesty i certyfikaty wymagane aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i UE i na żądanie Zamawiającego przedstawi je w każdy
terminie;
2) Wyroby spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.05.2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211, z późn. zm.).
Ilości Wyrobów wskazane w załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi dla okresu
trwania Umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych pozycjach asortymentowych
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu
mniejszej ilości Wyrobów niż określono
w załączniku nr 1 do Umowy, o ile czynniki
ekonomiczne lub społeczne wykażą
konieczność takiego postępowania, a w
szczególności w przypadku, gdy ilość i wartość
świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z
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Narodowym Funduszem Zdrowia, okażą się
mniejsze od spodziewanych ( ustalonych w
oparciu o dane z lat ubiegłych) w chwili
zawierania Umowy, a Wykonawca oświadcza,
że wyraża na to zgodę.
Dostawy
§2
1. Dostawy częściowe realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
2. Częstotliwość zamówień i rodzaj zamawianych Wyrobów uzależnione będą od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawa Wyrobów odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać Wyroby zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i ponosi pełne ryzyko związane
z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Wyrobów w opakowaniach zabezpieczonych w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw awaryjnych w terminie 1 dnia roboczego
od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
7. Wszystkie dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy transportem
zapewniającym odpowiednie warunki przewozu. Wykonawca gwarantuje dostarczenie
Wyrobów w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający ich dekompletację
oraz chroniący przed uszkodzeniem.
8. Jako dostawę rozumie się jednorazową dostawę wszystkich określonych zamówieniem
Wyrobów. Wyładunek siłami Wykonawcy i dostarczenie Wyrobów do „banku implantów"
Zamawiającego, o którym mowa w § 3. Do każdej dostawy Wyrobów do „banku implantów"
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół przekazania.
9. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem pierwszej dostawy implantów dostarczyć do
banku implantów: katalogi, karty katalogowe lub foldery wyłącznie w języku polskim,
potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu
asortymentowo-cenowym oraz z podanymi w nim numerami katalogowymi.
10. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, w celu umożliwienia Zamawiającemu
wykorzystywania dostarczanych Wyrobów, Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas
realizacji przedmiotu Umowy kompletne i sprawne instrumentaria wraz z kontenerami do ich
przechowywania i sterylizacji, umożliwiające wykorzystanie Wyrobów przez Zamawiającego
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz zapewni ich bezpłatny serwis
gwarancyjny, obejmujący naprawę i wymianę zużytych lub niesprawnych części
z wyłączeniem elementów zużywalnych, takich jak wiertła i ostrza, dokumentując ich
przekazanie Zamawiającemu w protokole zdawczo-odbiorczym.
11. Instrumentaria, o których mowa w ust. 10, pozostają własnością Wykonawcy zarówno w czasie
obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

1.

Bank implantów
§3
Dla Wyrobów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
utworzenia na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Jednego Dnia, Reumatologii i Chirurgii
Kręgosłupa Zamawiającego tzw. „banku implantów" w asortymencie i ilościach
zapewniających niezbędne rozmiary, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Wyroby ujęte w załączniku nr 1 do Umowy, dostarczane będą bezpośrednio do depozytu
„banku implantów" na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie zakładania endoprotezy,
implantu i obsługi instrumentarium.
Zapasy „banku implantów" stanowią własność Wykonawcy i są ubezpieczone przez
Wykonawcę przez cały okres trwania Umowy.
Podstawę do wystawienia faktury za wykorzystane przez Zamawiającego Wyroby znajdujące
się w „banku implantów" stanowi zestawienie pobranych Wyrobów sporządzone przez
uprawnionego pracownika Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Jednego Dnia,
Reumatologii i Chirurgii Kręgosłupa w oparciu o dokumentacje medyczną Zamawiającego,
zwane dalej „Protokołem Zużycia Wyrobów”.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Protokołu Zużycia Wyrobów Wykonawcy
faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni od pobrania Wyrobów.
Na koniec roku kalendarzowego Zamawiający dokona inwentaryzacji Wyrobów znajdujących
się w „banku implantów" i uzgodni stany zapasów z Wykonawcą.
Zamawiający zwróci niewykorzystane Wyroby w terminie 14 dni od daty zakończenia
obowiązywania Umowy. Przekazanie niewykorzystanych Wyrobów Wykonawcy zostanie
potwierdzone w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca wraz z uruchomieniem banku implantów, o którym mowa w ust. 1, dostarczy
bezpłatnie kompletne instrumentarium, o którym mowa w § 2 ust. 10. W przypadku zabiegów
planowych dopuszcza się dostawę instrumentarium na określony czas uzgodniony
z Zamawiającym.

Koordynatorzy
§4
Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Zamawiający: Justyna Nogal – Pielęgniarka Oddziałowa ; telefon 22 703 04 35, faks 22 703 04 36
Wykonawca:___________________; Tel./fax: ________________

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§5
Gwarancja Jako ci i R kojmia
Wykonawca zapewnia, że Wyroby objęte przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na Wyroby objęte
przedmiotem Umowy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres …….. miesięcy, liczony
od daty dostawy Wyrobów.
W przypadku, gdy dostarczony Wyrób nie odpowiada pod względem ilościowym lub
jakościowym wyrobowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje
prawo do zgłoszenia reklamacji w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub
wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie
zgłoszenia reklamacji.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia Wyrobu na własny koszt, odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego
lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do Umowy –
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – lub
udzielić Zamawiającemu w tym terminie pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie
nieuznania reklamacji.
Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Wyrobu, o której mowa w ust. 3,
Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
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7.
8.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

2.

Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Jeżeli z powodu wady prawnej Wyrobu, Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie
trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu należności za wydany przez Zamawiającego
Wyrób bez względu na inne postanowienia Umowy.
Wynagrodzenie
§6
Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty … … … … … . .
zł brutto (słownie: ……………………………………………………….) w tym podatek VAT.
W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy,
w tym w szczególności: koszty dostawy wyrobów
oraz instrumentariów
do „banku
implantów”, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem
dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa
podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu Umowy.
Zamawiający będzie dokonywał płatności za Wyroby faktycznie zamówione, dostarczone
i odebrane, w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu ilości tych Wyrobów
i odpowiedniej dla nich ceny jednostkowej brutto, określonej w załączniku nr 1 do Umowy
i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. G siorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP:129 09 30 105
Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, jest Protokołu Zużycia Wyrobów
podpisany przez pracownika Zamawiającego i
ceny jednostkowe brutto określone
w Załączniku nr 1 do Umowy.
Zapłata za faktury, o których mowa w ust. 5, będzie dokonywana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy NRB: …………………………………………………., w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i Protokołu Zużycia Wyrobów
(implantów) wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia terminu płatności .
Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
Kary umowne
§7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
1) 10% wartości brutto Umowy określonej w § 6 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający lub
Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
spoczywa na Wykonawcy, o których mowa w ust. 2;
2) 0,3% wartości brutto Wyrobów, których opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki –
w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub
6, w dostawie;
3) 0,3% wartości brutto Wyrobów, których opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki –
w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy odkreślonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo
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3.

4.

odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji
Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu;
2) gdy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub termin uwzględnienia reklamacji,
o którym mowa w § 5 ust. 4, przedłuży się o więcej niż 30 dni.
zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od
daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia
Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek faktury za realizację przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości
wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez
Wykonawcę.
W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa
wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

Cesja
§8
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich.
Czas trwania umowy
§9
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 1 Umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń
wystąpi jako pierwsze.

1.

2.

Zmiana umowy
§ 10
Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp lub w ust. 2.
Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w następujących nw. przypadkach, po uprzednim
poinformowaniu drugiej Strony o ich wystąpieniu:
1) zmiany terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak
niż o okres tych wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę wstrzymania dostawy,
w następujących okolicznościach:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
albo działań
osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie dostawy,
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c) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków
towarów będących przedmiotem zamówienia, w tym będące następstwem działania
organów administracji publicznej;
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane nieprzewidywalną koniecznością
dostawy towarów nie wymienionych w Umowie poprzez dopuszczenie zakupu towarów
zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej),
z zastrzeżeniem, że ich cena nie może przewyższać ceny zastępowanych Wyrobów;
3) zmiany planowanych do zamówienia ilości poszczególnych Wyrobów, z zastrzeżeniem,
że wartość brutto Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów
promocyjnych – w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla
Zamawiającego w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla
niniejszej Umowy,
5) zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług – poprzez zmianę cen
jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że wartość
brutto umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1;
6) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli.
3. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.
5.

Postanowienia ko cowe
§ 11
Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej Umowy, w tym cesja wierzytelności, nie
mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, strony zobowiązują się
rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia
dokumentacji postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta
Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień
publicznych nie stanowi inaczej.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, nazwane i nienazwane załącznikami, stanowią
integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR - 1

Lp

Nazwa

Ilość kpl.

Producent Cena netto

Stawka VAT

Implanty międzytrzonowe typu ACIF z
syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego
kręgosłupa

Wartość
netto

Wartość
brutto

Anatomiczny kształt implantu pozwalający na
odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej
Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm
– 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm )
Tytanowe markery różnej długości umożliwiające
ocenę położenia wszczepów po implantacji
Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę
w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub
porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych
szpilek na górnej i dolnej części implantu
Materiał wykonania implantów – PEEK
Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut
kości mający postać monolitycznej bryły ściśle
dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do
wypełnienia, której jest przeznaczony.
1.

Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu
oraz 80 % z trójfosforanu wapnia.

30

Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem
wielkości klatki.
Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59%
powierzchni klatki
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w
specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i
przechowywanie
Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i
oznakowanych pojemnikach
Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji
muszą być umieszczone w dedykowanych
pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju
implantu (miejsca ułożenia).
W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające
pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej
W skład kompletu wchodzi: 1 klatka(cage), 1
wypełnienie( substytut kostny).
Razem

Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

PAKIET NR - 2

30

0%

Podpis i pieczęć

0

0

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Zestaw do wertebroplastyki cement o wysokie
lepkości i gęstości

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Komplet: Urządzenie mieszająco-podające wraz z
cementem oraz dwie igły do wertebroplastyki.

1.

Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z
wbudowanym własnym zasilanie elektrycznym,
pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie
składników cementu w zamkniętym pojemniku z
wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz
samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego
dotrzonowego podawania. W zestawie 40 cm długości
przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczajacy
operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieniowania Rtg.

20

Cement o podwyższonej lepkości i gęstości
natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny,
zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru,
zawiera hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 min
po wymieszaniu składników.

2.

Igły do podawania masy klejowej lub cementu
kostnego. Możliwość wybory kliku ( min 3) różnych
średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy:
centralne oraz jednostronnie ścięte ( bezpieczne).

40

Razem

Wartość pakietu netto

0

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 3

Lp

Nazwa

Ilość kpl

SYSTEM TYTANOWY DO PRZEZNASADOWEJ
STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU
PIERSIOWO –LĘDŹWIOWYM
W skład kompletu wchodzi: śruba-4szt,; bloker – 6;
pręt – 2sz;)
1. System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej
kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
2. Śruby przeznasadowe o samotnącym i
cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu o
podwójnym rodzaju gwintu – korówkowy szerszy i
samotnący – ostry na stożku, tulipanowe
jednoosiowe i wieloosiowe.
3. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie
20-100 mm ze skokiem co 0,5mm. , w większych
średnicach co 1,0mm.
4. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm.
1.

5. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący
pręt od góry do śruby.
6. Pręty tytanowe o długości 30-480 mm i średnicy
6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym
zakończeniem.

50

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

7. Możliwość zastosowania krótkich prętów
wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębkościach
wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych
krzywizn kręgosłupa.
8. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na
wyrostki poprzeczne. Dostępne łączniki offsetowe.
9. Instrumentarium: konieczność dostarczenia w
zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego
precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz
klem umożliwiających segmentacyjną korekcję
deformacji.
10. Wszystkie implanty muszą nosić stałe
oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat, i nr serii
Razem
Wartość pakietu netto

50

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 4

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Implant międzytrzonowy typu TLIF od odcinka
lędźwiowego kręgosłupa

Producent Cena netto

Stawka VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto

W skłąd kompletu wchodzi: 1 klatka (cage)
- Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem
na przeszczep kostny,
- Implant wykonany z materiału PEEK,
- Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in
situ o 80 stopni,
- Implanty znakowane różnej długości trzema
tytanowymi tantalowymi markerami w celu
umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na
zdjęciu RTG,

1.

- Czoło implantu spłaszczone co ułatwia
wprowadzenie implantu

50

- Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 stopni i 4
stopni,
- Powierzchnia ostro ząbkowana
- Dwie różne długości 26 i 31 mm,
- Dziesięć wysokości od 6do 15mm o skoku co 1mm,
W instrumentarium obecne przymiary do określenia
wysokości implantu
- W instrumenraium dystaktor umożliwiający
utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej
- Aplikator do implantów – prosty i osadzony
(wygięty)
Razem

Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

0
0

50

0

Podpis i pieczęć

0

PAKIET NR - 5

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień
kręgosłupa lędźwiowego

Komplet –

Komplet: 4 śrub/haków+2 pręty+4
blokerów+1poprzeczki

śruba/hak 1
szt

parametry zestawu:

pręt – 1szt

wszystkie implanty muszą posiadać system
mocowania oparty na jednym elemencie blokującym
i tulipanowym charakterze części mocującej śruby

Bloker – 1
szt

śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co
najmniej 35 stopni

poprzeczka
– 1szt –

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem
blokowania pręta
możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na
pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych
kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji
- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania
śruby
- ujemny kat pióra gwintu śruby zapewniający
zwiększona siłę zerwania śruby
wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co
najmniej dwóch rodzajach:
1.

a. śruby o walcowym kształcie gwintu z
samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co
najmniej siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do
8,5mm i długości od 20mm do 90mm

50

b. zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu
(zmienna średnica śruby) dostępne w co najmniej
czterech rozmiarach średnicy od 5,5mm do 7,0 mm i
długości od 30mm do 100mm
w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm
do 8.5mm i długości od 25mm do 90mm
haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w
różnych wielkościach podstaw i wysokościach
dostępne w minimum 37 konfiguracjach
średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki )
łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do
pręta bez konieczności doginania elementów
w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od
30mm do 150mm
w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w
rozmiarach od 35mm do 95mm
możliwość zastosowania śrub wyciągowych
wielokątowych oraz śrub do kości krzyżowej i talerz
biodrowego.
Razem

50

0

0

Wartość pakietu netto

0
0

Wartość pakietu brutto

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 6

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego – materiał
peek + tytan
parametry zestawu:
- wbijane implanty typu Plif Oblique/skośne.
- możliwość implantacji w technice minimalnie
inwazyjnej lub otwartej,
- przód klatki w kształcie klina ułatwiający
implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu
bez wstępnej dystrakcji,
- obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej
celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów,
1.

- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów /
przymiarów celem łatwiejszego przygotowania
przestrzeni pod implantację klatki,

5

Klatka –
1szt

- długość implantu od 22 mm do 30mm,
wysokość implantu od 8mm do 17mm ze skokiem
maksymalnie co 1mm,
- szerokość implantu od8 mm do 12mm,
- możliwość napełnienia wiórami kostnymi,
- obecność znaczników rtg do określenia położenia
klatki w przestrzeni kręgosłupa,
- powierzchnia blaszek granicznych napylana
tytanem
Razem
Wartość pakietu netto

5

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 7

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Płyta szyjna
komplet -1 płyta + 4 śruby

Komplet

parametry zestawu:

Płytka

- tytanowy, system do stabilizacji przedniej
kręgosłupa szyjnego;

Wkęt

- długość płytki 10 mm – 104mm

1.

30

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

- wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki
(lordoza, kyfoza ) bez utraty możliwości blokady

1.

- blokowanie wkręta do płytki z możliwością
powtórzeń, moment blokowania wkręta dający się
potwierdzić wzrokowo, czuciowo i dźwiękowo

30

- długość wkręta 10-26 mm, średnica wkręta od
4.0mm do 4.6mm
- dostępne wkręty o stałym i dynamicznym kącie
nachylenia do +/- 20 stopni
- szerokość płytki 16mm lub mniej
- materiał: stop tytanu
poręczne, ergonomiczne i ograniczone do
niezbędnego minimum instrumentarium, jeden
metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz
implanty;
Razem
Wartość pakietu netto

30

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 8

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Stabilizacją kręgosłupa lędźwiowego
Komplet: 1 PLIF Oblique/Skośny
- wbijane implanty lędźwiowe typu PLIF
Oblique/Skośne.
- możliwość implantacji w technice minimalnie
inwazyjnej lub otwartej,
- przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację
i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej
dystrakcji,
- obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej
celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów
1.

50
- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów /
przymiarów celem łatwiejszego przygotowania
przestrzeni pod implantację klatki,
- długość implantu do 22mm do 30 mm,
- wysokość implantów od 8mm do 17 mm ze skokiem
maksymalnie co 1mm, w rozmiarach 13-17
stopniowany co 2 mm,
- szerokość implantu od 8 mm do 12 mm,
- możliwość napełnienia wiórami kostnymi
- obecność znaczników rtg do określenia położenia
klatki w przestrzeni kręgosłupa
Razem

50

0%

0

0

Wartość pakietu netto

0
0

Wartość pakietu brutto

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 9

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami
do trzonu kręgów

Komplet

Komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne

Klatka – 1
szt

parametry zestawu:

Wkręt – 1
szt

- wykonane z PEEK przezierne, implanty do
międzykręgowej stabiliza cji odcinka szyjnego
(poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym
przodem umożliwiającym przykręcenie implantu
dwoma śrubami do trzonów
- klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa
szyjnego lub implant prosty,
- obecność znaczników radiologicznych,
- co najmniej trzy klatki podstawy implantu w
granicach szerokość 14mm – 18mm głębokość 1215mm
- wysokości klatki 6mm -12mm
- otwór wewnątrz implantu umożliwiający
umieszczenie wiórów kostnych, materiału
syntetycznego lub przerost kostny
1.

Producent Cena netto

- śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch
średnicach w wariancie sztywnym i ruchomym
umożliwiającymi mocowanie śruby pod dowolnym
kontem
- śruby w długościach od 12-20mm w wersjach
samowiercących i samogwintujących
- blokowanie śrub w implancie jednym elementem za
pomocą klucza dynamometrycznego
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie
gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu
jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na
narzędziu
- celowniki do wiercenia i wprowadzania srub
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze
trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami
zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne
min. 4 długości pinów)
zamykany pojemnik na implanty;

40

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia
ograniczone do niezbędnego minimum
instrumentarium;
Razem
Wartość pakietu netto

40

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 10

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF
Komplet: 1 klatka
parametry zestawu:
wykonane z PEEK przezierne, implanty do
międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego
(poziomy C3-C7)
- klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa
szyjnego
- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających
elementów
- obecność znaczników radiologicznych,
- co najmniej cztery klatki w granicach 12mm – 18mm
- wysokości klatki 5mm -12mm

1.

- co najmniej cztery rozmiary podstawy implantu w
kontakcie z blaszką graniczną dla jak najlepszego
dopasowania do anatomii pacjenta

50

- co najmniej dwa kąty nachylenia powierzchni
implantu według siebie dla zapewnienia anatomicznej
lordozy odcinka szyjnego
- otwór wewnątrz implantu umożliwiający
umieszczenie wiórów kostnych, materiału
syntetycznego lub przerost kostny
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie
gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu
jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na
narzędziu
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze
trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami
zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne
min. 4 długości pinów)
plastikowy, zamykany pojemnik na implanty;
- metalowy pojemnik na narzędzia, narzędzia
ograniczone do niezbędnego minimum
instrumentarium;
Substytut kości w formie papki
Komplet: 1 opakowanie 2cm3
parametry:
2

25

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

2

25
- substytut w formie papki
- kompozyt kolagenowo mineralny zbudowany z 55%
węglanoapatytu i 45% kolagenu typu 1
Razem 1
Razem 2

Wartość pakietu netto

50
25

0
0

0%
0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0
0

0
0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 11

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej
Komplet: 4 śruby, 4 blokery , 2 pręty, łącznik.

- Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,
walcowy kształt gwintu
- ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz
gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie
elementu blokującego i zwiększający pewność
docisku,

1.

- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do
pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,
pręt o grubości poniżej 6 mm, system mocowania
śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia
50
operatora) i oparty na jednym elemencie blokującozabezpieczającym
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne
i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego
usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz
dynamometryczny),
- średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1
mm
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem
blokująco-zabezpieczającym, nie może przekraczać 13
mm
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem
blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5
mm ponad pręt,
Razem 50

Wartość pakietu netto

0,00

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 12

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Cage typu Plif/Tlif

1.

50

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

1.

przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo –
obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej
łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania
wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki, powierzchnia
klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady
przed samoistnym wysunięciem, rozmiary klatek:
wysokość od 8-14 mm, w długościach od 22 mm –36
mm stopniowane co 4 mm, implant posiada przestrzeń
możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub
substytutem kości
Razem

Wartość pakietu netto

50

50

0

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR -13

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Implant ACIF + wypełnienie

1.

Implant międzytrzonowy szyjny: odporność na urazy
mechaniczne – materiał PEEK, anatomiczny kształt
implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej
krzywizny kręgosłupa szyjnego, ząbkowana
powierzchnia klatki z dodatkowymi elementami
kotwiczącymi ( kolcami min 3), obecność znaczników
radiologicznych w celu oceny jego położenia po
implantacji, minimum trzy szerokości klatki 14,16 i 18
mm oraz trzy głębokości 11, 14 mm i 16 mm,
wysokości klatki 4, 5, 6, 7mm oraz 8, 9 mm w
rozmiarach 14mmx11mmx8mm oraz
14mmx11mmx9mm, instrumentarium pozwalające na
przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt
implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia,
centralny otwór ułatwiający przerost kostny,
mocowanie do uchwytu implantu poprzez gwintowany
otwór. Wypełnienie: w postaci pasty w tubce, gotowe
do użycia, uwodniony hydroksyapatyt o strukturze
nanokrystaliznej, pojemność 1cm3.
Razem

Wartość pakietu netto

40

40

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0%

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 14

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Płyta szyjna
Komplet: 1 płyta, 4 śruby

1.

30

Producent Cena netto

Stawka VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto

1.

materiał – tytan, długość płytki 19-90 mm, skok
długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5
mm, śruby samogwintujące i samonawiercające się (
nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w
min. dwóch średnicach, automatyczne blokowanie
śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością
powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki,
długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm,
samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co
2 mm, wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki
(lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady,
blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne
usunięcie, dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub
wielokątowi ustawienie wobec płytki, możliwość
wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym
stabilizowanym poziomie, w zestawie piny
umożliwiające wstępne mocowanie płytki na
powierzchni trzonów, instrumentarium (wkrętaki,
gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone
Razem

Wartość pakietu netto

30

30

0,00

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 15

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z
możliwością podawania cementu
Komplet: 4 śruby kaniulowane, 4 blokery, 2 pręty,
4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki cementu,
cement, mikser

1.

Cechy:
- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby
tulipanowe
- walcowy kształt trzpienia śruby,
- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu
blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający
wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający
pewność docisku
- pręt o grubości 5,5 mm,
- system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z
punktu
widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie
blokująco-zabezpieczającym
- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne
i trwałe
blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia
implantów
(zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1
mm
- pręty o długości od 30 do 100 mm, 350mm oraz
500mm,
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem
blokująco – zabezpieczającym nie może przekracza 13
mm
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem
blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5
mm ponad pręt,
- dostępne śruby pozwalające na wprowadzenie
cementu kostnego

10

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość
brutto

do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe
zlokalizowane
przy czubku trzpienia)
Razem
Wartość pakietu netto

10

0,00

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 16

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Klatki międzytrzonowe szyjne z dodatkowym
systemem kotwiczącym pozwalające na płynne
odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu
wraz z substytutem kostnym
- materiał z którego zbudowany jest implant:
PEEK+tytanowe markery oraz mechanizm rozprężny,
- anatomiczny kształt implantu z wypukłością górną
- dwa różne rozmiary podstaw klatek i trzy wysokości
w celu dokładnego dopasowania do anatomii pacjenta,
- implanty dostarczone w sposób sterylny, trwale
oznakowany marką, nr seryjnym, numerem
katalogowym oraz parametrem wielkości
1.

- w klatce wbudowane są elementy nieprzezierne dla
promieni RTG w celu pooperacyjnej oceny jego
położenia

50

- dodatkowy systemu kotwiczący klatkę w przestrzeni
międzykręgowej w postaci tytanowych kotwic na
dolnej i górnej powierzchni implantów
- wszczepy zawierają tytanowy mechanizm
dystrakcyjny pozwalający na optymalne odtworzenie
naturalnej lordozy kręgosłupa szyjnego, w sposób
płynny i kontrolowany przez operatora, już po
zaimplanowaniu wszczepu na właściwą głębokość
- aplikator klatek zawiera ogranicznik głębokości
implanowania
- w zestawie narzędzi znajduje się dystraktor
miedzytrzonowy typu Caspar
Substytut kostny

2

Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

w postaci gotowej do natychmiastowego użycia pasty
zbudowanej z ulegającego całkowitej resorbcji
nanokrystalicznego uwodnionego hydroksyapatytu,
dostarczonej w sterylnej strzykawce o pojemności
wystarczającej do wypełnienia klatek szyjnych na
trzech poziomach kręgosłupa. Każde opakowanie
zaopatrzone w zewnętrzny wskaźnik ważności okresu
sterylizacji.
Razem 1
Razem 2
0
0

50

50
50

0,00
0

0,00%
0%

0
0
Podpis i pieczęć

0
0

PAKIET NR - 17

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa lędźwiowa
typu TLIF

1.

Implant w całości wykonany z tytanu, górna i dolna
powierzchnia w formie siatki umożliwiającej
przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny
implantu. Górna i dolna siatka z licznym kolcami
uniemożliwia alokację implantu. Przestrzeń środkowa
implantu zupełnie pusta, bez dodatkowych rusztowań,
dzięki czemu zachowana jest sprężystości dynamika
górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca
złamaniom blaszek granicznych kręgów. Implanty w
kształcie banana. Występują w dwóch stopniach
nachylenia 5 stopni i 8 stopni, trzech
długościach:26mm,29mm, 32mm, ośmiu
wysokościach 7-14mm stopniowane co 1mm.

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

20

Każdy implant zapakowany sterylnie.
Bezpłatne użyczenie niezbędnego instrumentarium na
czas trwania umowy.
Razem
Wartość pakietu netto

20

0

0%

0
0

Wartość pakietu brutto

0

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR - 18

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa szyjna typu
ACIF

1.

Implant w całości wykonany z tytanu, górna i dolna
powierzchnia w formie siatki umożliwiającej
przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny
implantu. Górna i dolna sitka z licznymi kolcami
uniemożliwia alokację implantu. Przestrzeń środkowa
implantu zupełnie pusta, bez dodatkowych rusztowań,
dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika
górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca
złamaniom blaszek granicznych kręgów.

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

40

Implanty występują w dwóch kształtach
anatomicznych o nachyleniu 0 stopni i 5 stopni.
Implanty występują w różnych wysokościach 4,5,6,7,8
i 9mm i rozmiarach 12x12mm, 14x14mm, 16x16mm.
Każdy implant zapakowany sterylnie. Bezpłatne
użyczenie niezbędnego instrumentarium na czas
trwania umowy.
Razem
Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

PAKIET NR 19

0
0

40

0

0%

0
Podpis i pieczęć

0

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Wartość netto

Endoproteza cementowa stawu biodrowego
Panewka nisko profilowa z polietylenu o
podwyższonej gęstości z dwoma tytanowymi
znacznikami rentgenowskimi w rozmiarach od 42 mm
do 64 mm, głowa metalowa o różnych średnicach z
pięcioma długościami szyjki: - 3,5; 0 ;

1.

+ 3,5; + 7,5; + 10,5; lub głowa ceramiczna w trzech
długościach szyjki: - 3,5;0; + 3,5;

40

Trzpień prosty, bez kołnierzowy, nie wymagający
centralizera, cementowy. Powierzchnia trzpienia
pokryta jest podłużnymi rowkami, które razem z
okolicą proksymalną przeciwdziałają siłom
rotacyjnym. Trzpień występuje w dziewięciu
rozmiarach: 7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0;
16,25; 17,5;
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + ostrze
do piły.
Razem
Wartość pakietu netto

40

0

0
0

Wartość pakietu brutto

0,00%

0
Podpis i pieczęć

PAKIET NR 20

Ilość
Lp

Nazwa

Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

0

0

kpl.

Wartość
brutto

Endoproteza stawu kolanowego, pierwotna

1.

Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z
chromokobaltu, , anatomiczna, w ośmiu rozmiarach ,
część piszczelowa tytanowa i wykonana w całości z
polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie,
uniwersalna w dziesięciu rozmiarach, wkładki
ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na
ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie
w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza
z możliwością zastosowania przedłużek
standardowych i offsetowych, a także klinów i
podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMAsubstancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego.
Implant tylno stabilizowany. Rzepka w całości
wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na
ścieranie z trzema bolcami, w dziesięciu rozmiarach.
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.
Razem

Wartość pakietu netto

80

80

0
0

Wartość pakietu brutto

0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 21

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

0

Trzpień przynasadowy

1.

Trzpień bezcementowy, przynasadowy, tytanowy,
prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach,
samocentrujący się w kanale, w części bliższej
napylony porowatą okładziną tytanową, uniwersalny
do biodra lewego i prawego. Trzpień w wersji standard
i high ofset. Eurokonus 12/14

100

Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.
Głowa ceramiczna
2

3

40

Biolox Delta w trzech długościach szyjki o średnicy 28
mm i 32 mm.
Głowa metalowa
Głowy metalowe CoCr 28mm i 32 mmP0206X28,
P0206X32, 650-XXXX)
Razem 1
Razem 2
Razem 3

Wartość pakietu netto

60
100
40
60

0
0
0

0
0

Wartość pakietu brutto

0
0
0

0
0
0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 22

Lp

Nazwa

Ilośćkpl

Producent Cena netto

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z
panewką stożkową lub z panewką press-fit
(stosowane zamiennie)

1.

2.

Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

PAKIET NR 23

Trzpień modularny, w kształcie klina, o przekroju
prostokątnym, nieanatomiczny, zwężający się
dystalnie, wykonany ze stopu tytanu z domieszką
niobu, przynajmniej w dwunastu rozmiarach długości
w zakresie 130-200 mm. Głowa metalowa o średnicy
28 mm i 32 mm, w pięciu rozmiarach i ceramiczna w
trzech długościach szyjki.

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

50

Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd + piłę.
Panewka z samo tnącym gwintem na całej wysokości,
w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 76 mm.
Okienka w dnie panewki kotwiczącej, pozwalające na
kontrole położenia i na umieszczenie przeszczepów
kostnych. Opcjonalnie panewka tytanowa press-fit,
powierzchnia panewki szorstka porowata, pokryta
regularnie występującymi jednomilimetrowymi
ząbkami ułatwiającymi porowate ufiksowanie i
późniejsza osteointegrację. Panewka w wersji bez
otworowej. Rozmiary panewek od 44 do 68 mm. Insert
polietylenowy bezpośrednio montowane w panewce.
Wkładka polietylenowa symetryczna lub z 10
stopniowym okapem.
Razem 1
Razem 2
0
0

150

50
150

0
0

0
0
Podpis i pieczęć

0
0

Lp
1.

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

Endoproteza cementowa stawu kolanowego
Element udowy anatomiczny protezy stawu
kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub
wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu
„mobile bearning” i fixed bearning”, protezy w
rozmiarach 2;2,5;3;4;5;6. Stop CoCr. Element udowy
posiadający możliwości dokręcenia trzpieni
przedłużających cementowych i bezcementowych.

60

Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany
kompatybilny z wkładką typu „fixed bearning”,
protezy w rozmiarach 2;2,5;3;4;5;6. Stop tytanowy.
Opcjonalnie możliwość wykorzystania tacy rewizyjnej
z ofsetem lub bez . Część piszczelowa posiadająca
możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających ,
cementowych i bezcementowych.

60

Wkłądka polietylenowa typu „Fixedbearning”
mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z
zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej
gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm,10mm,
12,5mm,15mm, 17,5mm dla każdego z rozmiarów.
Możliwość zastosowania wkładki umożliwiającej
półzwiązanie protezy.
Komponent rzepki

60

60
Implant rzepki
Trzpień przedłużający cementowany
Opcjonalnie trzpień przedłużający 30mm, 60mm,
piszczelowy, cementowy.
Ostrza kompatybilne z instrumentarium
Zestaw kompletnych narzędzi zdeponowany na czas
trwania kontraktu.
Do każdej endoprotezy należy dołączyć napęd
Razem 1
Razem 2
Wartość pakietu netto

10
60

60
10

0
0

0
0

0
0

Wartość pakietu brutto

0
0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 24

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego
i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem bateryjnym
oraz końcówkami do płukania pola operacyjnego,
odsysania jamy szpikowej, szczotka do kości
piszczelowej (o co najmniej 10 różnych końcówkach).
1.

Wartość pakietu netto

Przepływ 1400 ml/min umożliwiający szybkie i
dokładne opracowanie rany. Duża tarcza
przeciwrozpryskowa 9” zapewniająca ochronę
personelu chirurgicznego. Ciśnienie 70 psi
zapewniające doskonałe wnikanie do kości gąbczastej.
Możliwość równoczesnego odsysania. Szczotki z
możliwością przepłukiwania i odsysania w celu
przygotowania kanału udowego i plateau kości
piszczelowej.
Razem
0

20

20

0

0%

0
Podpis i pieczęć

0

0

Wartość pakietu brutto
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Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

Cement kostny z antybiotykiem:

1.

2.

Cement kostny średniej lepkości z kompatybilnym
metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny,
sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji
aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji
sproszkowanej. Oba komponenty są barwione
chlorofilem.
Opakowanie 40 g.

200

Zestaw pojedyńczy (tzw. Kolanowy) – zawierający 1
mieszalnik/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i
dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są
ponad to: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający
presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z
wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz
wskaźnik próżni.

40

Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do
mieszania cementu o objętościach: 1 x 80 g. Sprzęt do
miesznia i podawania cementu: pistolet, pedał
ciśnieniowydo sprężonego powietrza i węże łączące z
odpowiednimi konektorami serwisuje firma.
Razem 1
Razem 2
Wartość pakietu netto

200
40

0
0

0
0

Wartość pakietu brutto

0%

0
0

0
0

Podpis i pieczęć
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Nazwa
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Trzpień bezcementowy

1.

Trzpień modularny prosty nieanatomiczny,
bezkołnierzowy i kołnierzowy z 135 st. katem
szyjkowo-trzonowym, zwężającym się dystalnie, ze
stopu tytanowego, pokryty na całej długości
hydroksyapatytem o grubości 155jm w 11 rozmiarach
od 115mm do 190mm długości i prostokątnym
przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm,
posiadający nacięcie wzdłużne i poprzeczne
umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację .
Możliwość zastosowania specjalnych trzpieni
kołnierzowych z 125 st katem szyjkowo trzonowym w
7 rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder
typu Coxa Vara oraz trzpieni bezkołnierzowych 135 st.
kątem szyjkowo- trzonowym w 7 rozmiarach typu
High Offset ( o zwiększonej w stosunku do
standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią
trzpienia a środkiem głowy endoprotezy, zwiększonej
długości szyjki). W opcji trzpień dysplastyczny z
kołnierzem i bez oraz trzpień typu Short i Low neck w
rozmiarach 3 rozmiarach i prostokątnym przekroju
poprzecznym od 8 mm do 10 mm. Konus 12/14

40

Producent Cena netto

Stawka Wartość
VAT
netto

Wartość
brutto

2.

Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu „pressfit”, wykonana ze stopu tytanowego posiadająca
uniwersalny mechanizm osadzania wkładek
polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z
możliwością zastosowania 3 śrub mocujących.
Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem
co 2mm; w opcji panewka bezcementowa
wielootworowa na 8-12 śrub w zależności od
rozmiaru. Rozmiary panewki 48-66mm. W opcji
panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia
5-7 śrub ( w zależności od rozmiaru).

40

3.

Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy
wewnętrznej 28mm w rozmiarach 48-66 neutralna, z
okapem w rozmiaracha 48-66, z reorientacją 10
stopniową 44-66. O średnicy wewnętrznej 32 neutralna
i reorientacją 10 stopniową 52-66 oraz o średnicy 36
mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w
rozmiarach 52-66mm z 10 stopniową reorientacją.

40

4.
5.

Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i
36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu
głowy śródoperacyjnie.
Zaślepka do panewki
Razem 1
Razem 2
Razem 3
Razem 4
Razem 5

Wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

40
40
40
40
40
40
40

0
0
0
0
0

0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 27

Lp

Nazwa

Ilość kpl

Pakiet : Implanty do rekonstrukcji więzadeł i
akcesoria do zabiegów
- Oferent zobowiązany jest na czas zabiegów użyczyć
nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz
urządzenia do zabiegów operacyjnych.
- Zestaw do zabiegów rekonstrukcyjnych w stawie
kolanowym z celownikiem do rekonstrukcji PCL
- Zestaw do artroskopii stawu barkowego i
biodrowego.
- Konsola do ablacji bipolarnej z włącznikiem nożnym.
- Konsola shavera z dwiema rękojeściami roboczymi.
- Nagrywarka do zabiegów w systemie HD.
- Wirówka do otrzymywania czynnika wzrostu.
- Pompa artroskopowa.
1.

Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych
. Drut prowadzący o średnicy drutu 0,9mm / 1,1mm /
1,5mm długość min 30cm. Niesterylny, wielorazowy.

2

2.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z
okiem półotwartym typu Q , dł. 40-45cm niesterylny,
wielorazowy

2

Producent Cena netto

Stawka VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez
oka, dł. 25-26cm niesterylny, wielorazowy
Drut wiercący z grotem od 4-5mm, dł 25-45mm z
okiem, niesterylny, wielorazowy
Implant niewchłaniany do mocowania
zewnątrzkorowego, składający się z guzika
tytanowego zintegrowanego z pętlą plecioną z
materiału niewchłanianego UHMWPE. Guzik
tytanowy z otworami mocującymi pętlę oraz otworami
dla dwóch nici prowadzących o grubości wg USP 2 i 5
w różnych kolorach. Pętla o długości od 12mm do 60
mm. Implant sterylny.
Implant niewchłaniany do mocowania
zewnątrzkorowego, składający się z guzika
tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z
materiału niewchłanianego UHWMPE. Pętla
zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne
lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik
tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z
czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici
do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę
zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez
kanał kostny o śr 4,5mm. Implant sterylny.
Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania
zewnątrzkorowego, składający się z guzika
tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z
materiału niewchłanianego UHWMPE. Pętla
zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne
lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik
tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z
czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici
do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę
zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez
kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu
na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny.
Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z
polimeru PEEK wzmacnianego włóknami węglowymi
CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości
implantu nietnąca mocowanych przeszczepów.
Implant kaniulowany. Średnica implantu od 7mm do
12mm. Implant sterylny.
Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu.
Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości
implantu nietnąca mocowanych przeszczepów.
Implant kaniulowany. Średnica implantu od 7mm do
12mm. Implant sterylny.

2
2

2

12

5

16

2

10.

Implant bezwęzłowy do mocowania na presfitt o śr
2,8mm, 3,5mm, 4,5mm 5,5mm do mocowania na
narzędziu wielorazowym. Sterylne

10

11.

Implant tytanowy wkręcany o śr 2,0mm, 3,5mm,
4,5mm, 5,0mm, 5,5mm , 6,5mm z jedną, dwiema lub
trzema niciami. Sterylne

6

12.

Implant z nici UHMPWE tzw miękki o średnicy
1,8mm, i 3,2mm z jedną lub dwiema niciami, sterylny

6

13.

14.

Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, zestaw
zawiera dwa implanty z materiału niewchłanialnego
PEEK połączone pętla zaciskową z nici
niewchlanialnej. Implanty umieszczone szeregowo na
jednej rowkowanej prowadnicy. Zestaw powinien
zawierać tulejkę lub półkaniulę ułatwiającą włożenie
zestawu do jamy stawu. Zestaw sterylny jednorazowy.
Zestaw do otrzymywania i podawania czynników
wzrostu z krwi obwodowej.

10

2

15.

Ostrze jednorazowe do shavera do tkanek miękkich
różne rodzaje w rozmiarach od 3,5 mm do 5,5mm

18

16.

Ostrze jednorazowe do shavera do tkanki kostnej różne
rodzaje w rozmiarach od 3,5 mm do 5,5mm

6

17.

Elektroda do koblacji bipolarnej z drenem,
jednorazowa

10

18.

Dren do pompy artroskopowej, tzw pacjenta typ inflow
z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o
długości min 80cm, jałowy, jednorazowy.

20

19.

Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw.
dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz
butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera
ciśnienia i drenu pacjenta. Jałowy.

10
0,00

wartość pakietu netto
Wartość pakietu brutto

0,00
0,00

Podpis i pieczęć
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