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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 214 tys. euro na:  

 

 

„Dostawę, instalację i konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2” 

nr sprawy: 9/ZP/PN/20 

 

 

Integra lną część  n in iejszej  S IWZ stanowią:  
 

 Opis przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowy   Załącznik nr 1  

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

 Oświadczenie JEDZ  Załącznik nr 3 

 Wykaz dostaw  Załącznik nr 4 

 Wzór umowy 

 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

 

 Załącznik nr 5 

 Załącznik nr 6 

 

  

  

 Z A T W I E R D Z I Ł  

 Kierownik Zamawiającego 

Marcin Rybka 

  

 

 Dnia …………………………. 2020 roku 

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty  

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. 
   al. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź 

Tel: (42) 206 88 60 
Fax: (42) 206 88 61 

e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na 

platformie ePUAP: 
 
/IML_Lodz/SkrytkaESP 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa 
łódzkiego zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym 
wirusem u ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa: VII Działanie VII.2. 

Zadanie jest finansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze środków Budżetu Państwa. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 
oraz z 2020 r. poz. 1086). 

3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej większej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości określonej w przepisach wykonawczych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. realizują zakup sprzętu, 
którego łączna wartość przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w częściach – odrębnych postępowaniach). Wartość części, która jest 
przedmiotem postępowania, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP). 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa 
ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Załączniku nr 1 do SIWZ.  

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość [szt.] 

1. Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall-urządzenia centralnego 
pracującego jako dwa urządzenia działające w klastrze 
niezawodnościowym 

1 

2. Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall-urządzeń w lokalizacjach 
zdalnych 

4 
 

 

2. Miejsce dostawy: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul Warecka 2, 91-202 Łódź 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień 11-01-2021 r. o 
godz. 9:00. Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Warecka 2 w Łodzi (Dział 
Łączności i Informatyki). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Krzysztof Kosak – Kierownik Działu 
Łączności i Informatyki, tel. 721820260 

http://www.iml.biz.pl/
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6. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym 
prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał 
wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, 
a także aby spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku od 
nr 1 do SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 
Kod CPV główny 

32000000-03- Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, 
telekomunikacyjny i podobny 

 Kod CPV uzupełniający 32413100-2- Rutery sieciowe; 32420000-3- Urządzenia sieciowe 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych  
z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie 
zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część/ 
części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy/podwykonawcom wraz  z wykazem zakresu zadań 
zlecanych podwykonawcy/podwykonawcom oraz podaniem nazwy (firmy) takiego 
podwykonawcy/podwykonawców. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w ww. zakresie, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części 
samodzielnie. 

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego (nie wcześniej 
niż w dniu podpisania umowy). 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
stanowi aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego 
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw wraz ze stosownymi załącznikami oraz inne dokumenty wskazane poniżej. 
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2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 Pzp dotyczące 

Potwierdzenie, że 
Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu 

Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie 
mają dostarczyć na wezwanie 

zamawiającego wykonawcy, których oferta 
została najwyżej oceniona, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 

ust. 1 pkt. 1 Pzp 

1) kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny 

 
 

1. Aktualne na dzień składania 
ofert Oświadczenie 

Wykonawcy w trybie art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp w formie 
standardowego formularza 
Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia, 

stanowiącego  
Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
 

Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych 

podmiotów składa wraz z 
ofertą zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 
 

_________________ 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny 

_______________ 

3) zdolności technicznej lub zawodowej  
wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  
ciągłych  również wykonywanych, 
odpowiadających swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia określonemu w 
niniejszym SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania  i  
podmiotów, na  rzecz  których  dostawy  
zostały  wykonane,  oraz  załączeniem 
dowodów określających czy  te dostawy  
zostały  wykonane  lub są  wykonywane  
należycie,  przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a  jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  
charakterze  wykonawca  nie jest  w  stanie  
uzyskać  tych  dokumentów –oświadczenie  
wykonawcy; w  przypadku  świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich  należyte  
wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  
wcześniej niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca wykazał się  
wykonaniem co najmniej jednej dostawy 
odpowiadającej swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia określonemu w 
niniejszym SIWZ o wartość co najmniej 400 
000,00 zł brutto każde – zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do SIWZ 

 
2. Załącznik nr 4. Wykaz dostaw wraz ze 
stosownymi załącznikami (referencjami) 
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Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 
1 ustawy Pzp, stanowiące standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Załącznik nr 3 do 
SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. 

 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

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

4. Wykonawca zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków,  
o których mowa w rozdz. V. 1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4. niniejszej 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oświadczenie potwierdzające 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego  podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w pkt. V.4 SIWZ, nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. V.1.2) SIWZ. 

8. Zamawiający informuje, iż oceny doświadczenia Wykonawcy nabytego w ramach konsorcjum będzie 
dokonywał zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 4 maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt. 

 

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec, którego zaistnieją 

przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Vb. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
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Lp. 
Z postępowania o udzielenie  

Zamówienia wyklucza się: 
Wstępne potwierdzenie 

 

Wykaz oświadczeń / dokumentów, 
jakie mają dostarczyć na wezwanie 

zamawiającego wykonawcy, 
których oferta została najwyżej 
oceniona, w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia - 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Termin wystawienia 

1. 

ar
t.

 2
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. 1
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3 

Wykonawcę będącego osobą 
fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za przestępstwo: 
a) ) o którym mowa w art. 165a, art. 
181–188, art. 189a, art. 218–221, 
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1133), 
b) o charakterze terrorystycznym, o 
którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

Informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp 

Wystawiona nie 
wcześniej niż 6 
miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert 

2. 

ar
t.

 2
4

 u
st

. 1
 p

kt
 1

4 

Wykonawcę, jeżeli urzędującego 
członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 
13 ustawy Pzp; 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

Informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp  

Wystawiona nie 
wcześniej niż 6 
miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert 

3. 

ar
t.

 2
4

 u
st

. 1
 p

kt
 1

5 

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

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

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. 

 

4. 

   
   

   
   

  a
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. 2
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6 

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

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
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Lp. 
Z postępowania o udzielenie  

Zamówienia wyklucza się: 
Wstępne potwierdzenie 

 

Wykaz oświadczeń / dokumentów, 
jakie mają dostarczyć na wezwanie 

zamawiającego wykonawcy, 
których oferta została najwyżej 
oceniona, w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia - 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Termin wystawienia 

stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

5. 

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

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

  

6. 

ar
t.

 2
4
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. 1
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 1
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Wykonawcę, który bezprawnie 
wpływał lub próbował wpłynąć na 
czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

  

7. 

ar
t.
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. 1
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kt
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Wykonawcę, który brał udział w 
przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu; 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

  

8. 

ar
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. 1
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0 

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

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 
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Lp. 
Z postępowania o udzielenie  

Zamówienia wyklucza się: 
Wstępne potwierdzenie 

 

Wykaz oświadczeń / dokumentów, 
jakie mają dostarczyć na wezwanie 

zamawiającego wykonawcy, 
których oferta została najwyżej 
oceniona, w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia - 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Termin wystawienia 

9. 

ar
t.

 2
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st

. 1
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1 

Wykonawcę będącego podmiotem 
zbiorowym, wobec którego sąd 
orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie 
ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 
358) 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

Informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp 

Wystawiona nie 
wcześniej niż 6 
miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert. 

10. 

ar
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2 

Wykonawcę, wobec którego 
orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

Oświadczenie wykonawcy o braku 
orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

 

11. 

ar
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Wykonawców, którzy należąc do tej 
samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r.  
o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1076) złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

   

12. 

ar
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4
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 1

 

Wykonawcę w stosunku do którego 
otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2020 r. poz. 814) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego,  
chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1228). 

Aktualne na dzień 
składania ofert 
Oświadczenie 
Wykonawcy w trybie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp w 
formie standardowego 
formularza Jednolitego 
Europejskiego 
Dokumentu 
Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

Odpis 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.  
 
Zamawiający pobierze ten 
dokument z bazy danych wskazanej 
przez Wykonawcę.  

 

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia 
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13. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie standardowego 
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 

Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  
o których mowa w:  

1) pkt 1, 2, 9 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  

2) pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3. 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. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, 2, 9, składa dokument, o którym 
mowa w pkt 14 tabeli ust. 1 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. Przepis pkt 14 tabeli ust. 2 stosuje się.  

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu 

16. 1. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1282). 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 
lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa: 

 w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,  

 w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp; 
c) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 

d) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

f) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
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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, 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V b. ust. 3 SIWZ. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w V i V b.SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, 
z 2019 r. poz. 60., z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517), zgodnie z art. 26 ust 6 PZP. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w pkt. V i V b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282). 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282). 

10. Wykonawca, W TERMINIE 3 DNI od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 
nr 6 do SIWZ).  
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne 
oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku 
zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o 
zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dowody w języku 
obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, 
zgodnie z V, Vb, Vc. SIWZ. 
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13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP. 

14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – standardowego formularza Jednorodnego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, Vb i Vc. SIWZ, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 
ust. 3 PZP. 

15. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, V b i Vc. 
SIWZ, zgodnie z art. 26 ust 4 PZP. 

16. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem 
Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

17. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

18. Zapisy Rozdziału IX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert - dla oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, 
3) brak podstaw wykluczenia 
stosuje się odpowiednio. 

 

Vc. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ 
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca złoży NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO prospekty/foldery, katalogi i/lub 
ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w języku polskim) potwierdzające parametry 
oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona 
przez Wykonawcę: 
a) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub 

równoważny, jeśli dotyczy.  
b) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub 

równoważny, jeśli dotyczy.  
c) Deklaracja zgodności CE, jeśli dotyczy. 
d) inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym  

2. Dokumenty należy czytelnie oznaczyć w zakresie przypisania danego dokumentu do oferowanego 
wyrobu. 
 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: 
a. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP   /IML_Lodz/SkrytkaESP oraz  
b. poczty elektronicznej (email) na adres:  zamowienia.publiczne@iml.biz.pl. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
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2. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261); 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w „Regulaminie korzystania z miniPortalu” oraz „Regulaminie ePUAP”.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, 
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę 
przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji 
przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej stronie internetowej 
www.iml.biz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania i klucz publiczny 
dostępne są także na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami  
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: 
zamowienia.publiczne@iml.biz.pl   

11. Korespondencja z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres                  
e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. 

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w: 
a. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. – w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania  
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) 

oraz  
b. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakie 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1126 ze zm.). 

13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

14. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na                      
6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt. 15 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

http://www.iml.biz.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
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17. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże (bez ujawniania źródła 
zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści treść pytań  
i odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć 
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ 
jest udostępniona. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ. Wszelkie 
zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiającego będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak  
i Wykonawcę. Natomiast zmiany wprowadzone na własną rękę przez Wykonawcę skutkować będą 
odrzuceniem oferty. 

19. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie 
internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

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

21. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

22. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
W sprawach organizacyjnych: 
Ewelina Koper,  Dział Zamówień Publicznych, tel. 695 680 555,  email: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl. 
Natalia Pietrzak, Dział Zamówień Publicznych, tel. 535 009 561, email: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl  
W sprawach merytorycznych 
Krzysztof Kosak, Dział Radiołączności i informatyki, tel. 721-820-260, email: krzysztof.kosak@wsrm.lodz.pl  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na 
całość przedmiotu zamówienia wynosi 7 775,02 zł, słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 
pięć złotych i dwa grosze.  

 
Kwota wadium dla poszczególnych części 

postępowania [zł] 
Kwota wadium dla poszczególnych części - słownie: 

 7 775,02 zł 
siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 

złotych i dwa grosze 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr: 74 1240 3073 1111 0010 5905 3755 
z dopiskiem na przelewie: „Wadium – postępowanie 9/ZP/PN/20”. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
mailto:krzysztof.kosak@wsrm.lodz.pl
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bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz obejmować 
cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia 
dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny 
GWARANTA, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. Wadium wniesione w jednej z form 
określonych w pkt. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć poprzez załączenie pliku do oferty.  

8. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 
10. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium.  

W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli 
nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona 
zwrotu wadium.  

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych  
z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych  
do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej w niniejszym 
postępowaniu do upływu terminu składania ofert: 

a) Wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Wypełniony Formularz asortymentowy– według wzorów stanowiących załączniki od nr 1 do SIWZ. 
c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.  
d) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień 

składania ofert – załącznik nr 3 do SIWZ (elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie 
ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE). Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
d.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia  
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w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

d.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa  
w rozdz. IX. 2.d). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.  

d.3) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX. 2.d). niniejszej SIWZ.            

e) Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane). 

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego 
ofertę (jeśli dotyczy).  

g) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 
ustanawiający pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia;  

h) Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli 
dotyczy), 

 

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca składa ofertę WYŁĄCZNIE  za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie 
internetowej Zamawiającego. Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik  
o maksymalnym rozmiarze 150MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku 
należy podpisać je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te 
pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a następnie załączyć do formularza 
do składania ofert. 

5. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

7. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim  
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych „.doc”, „.docx” lub „.pdf” oraz podpisaną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został 
opisany w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”. Wykonawcy zobowiązani są do postępowania 
zgodnie z „Regulaminem miniPortalu”.  

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie oryginałów w postaci dokumentów 
elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem  

9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ oraz, aby załączone pliki zawierały nazwę identyfikującą 
dany dokument, tytuł postępowania oraz oznaczenie Wykonawcy. 

10. Do oferty należy dołączyć JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (załącznik nr 3) w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

11. DOKUMENTY tworzące ofertę muszą być PODPISANE przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM. 
Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej 
osoby do podpisania oferty. 
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12. PEŁNOMOCNICTWO do składania ofert składane jest w ORYGINALE opatrzone KWALIFIKOWANYM 
PODPISEM ELEKTRONICZNYM osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego 
uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 
poz. 91 ze zm., z 2020 r. poz. 1192). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania. 

13. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi 
być podpisana, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, 
iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby. 

14. Oświadczenia lub dokumenty, o których jest mowa w rozdziale V, V.b i V.c SIWZ, inne niż oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 10 składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

15. POŚWIADCZENIA ZA ZGODNOŚĆ z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, o której mowa w ust. 14, następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej elektronicznej kopii 
dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

17. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych 
mają być złożone z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie 
oryginału jak i elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie  
z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126 z zm.). 

19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane                                  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                     
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

20. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

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

22. Zamawiający informuje, że w przypadku , kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie                          
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  



Nr postępowania 9/ZP/PN/20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Str. 18 

23. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. za pomocą formularza zmiany dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz 
w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty należy 
opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek tj. za pomocą 
formularza wycofania oferty dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również przez 
miniPortal. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz 
w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Wycofanie oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty 
wycofywane nie będą otwierane. 

25. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 lutego 2021 r. do godz. 12:30 
2.  na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego - Łódź, al. Piłsudskiego 12, Dział Zamówień Publicznych w dniu 04 lutego 2021 r. o godz. 
12:45. 

6. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt.1, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina 
doręczenia. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  
w kryteriach: 

 dla całości „Łączna cena ofertowa brutto”(C), „Gwarancja” (G)  

 
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

  

 Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny kryterium  

 
Łączna cena 

ofertowa 
brutto 

90% 90 

                          Cena najtańszej oferty   
          C = --------------------------------------------   x 90 pkt  
                           Cena badanej oferty  
 

 
Okres 

gwarancji 
10% 10 

Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin 
gwarancji (G). 

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 
miesięcznej gwarancji. 

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 60 
miesięcznej gwarancji. 

 RAZEM 100% 100  

 
 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
 

  dla całości:  L = C + G 
 

 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według sposobu (wzoru) 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie złożonego przez wykonawcę 
Załącznika nr 2 (Formularz ofertowy). W przypadku, jeśli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym 
w pkt. III ust. 1) w kryterium oceny ofert „Gwarancja“ oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, 
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zasady rozliczania z Zamawiającym, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. W przypadku spółek 
cywilnych Zamawiający żąda przedłożenia umowy spółki. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Wzór umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

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

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 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. 

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
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elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

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

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania 
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 16 internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

14. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania 
odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy.  

16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  

17. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby. Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi. 

18. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 

XVII. INNE POSTANOWIENIA 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień 
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE 
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.  
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: iml@iml.biz.pl); 

 Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować 
się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
niezbędny do archiwizacji dokumentacji; 

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

mailto:iml@iml.biz.pl
mailto:daneosobowe@iml.biz.pl
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załączn ik i  SIWZ:  

Załącznik nr 1 -    Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy  

Załącznik nr 2 -    Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 -    Oświadczenie JEDZ 

Załącznik nr 4 -    Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

-    Wzór umowy 

-    Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
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Lp. Opis parametru 
Parametr 

wymagany 
Wartość oferowana - wypełnia 

Wykonawca 

1 Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2020 TAK, podać   

2 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 
foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu oraz 
inne dokumenty poświadczające, iż zaoferowany sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z 
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.  

TAK,  
dokumenty należy 
złożyć na wezwanie 
w zw. z art. 25. ust. 

1 pkt 2 

  

3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym:  
1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej,  
2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego 
dokumentu (jeżeli występuje),  
3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, 
nieskutkujące utratą gwarancji,  
4) paszport techniczny (jeśli dotyczy),                                                                                                             
5) karty gwarancyjne,                                                                                                              
6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,      
                                                                                     

TAK,  
dołączyć na etapie 

dostawy 
wyposażenia 

  

4 
Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy, montażu i 
uruchomienia oferowanego produktu. 
 

TAK   

5 

W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, montażu i uruchomieniu 
do odebrania opakowań po dostarczonym, zmontowanym i uruchomionym produkcie i utylizacji we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
 

TAK   

6 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary 
należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu 
umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym),(jeśli dotyczy). 
 

TAK   

7 Wykonawca odbył wizję lokalną (wskazanie nie obowiązek) TAK/NIE   

8 

Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek 
okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej 
z należytą starannością wizji lokalnej 
 

TAK  

9 
Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ 
 

TAK   
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Pozycja 1 
Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall urządzenia centralnego pracującego jako 

dwa urządzenia działające w klastrze niezawodnościowym. 
Liczba sztuk: 1   

1 Nazwa produktu podać   

2 Model/typ podać  

3 Producent/kraj podać  

4 Rok produkcji podać  

Wymagania minimalne 

1 
Urządzenie musi być dostarczone jako dedykowane urządzenie typu appliance, przystosowane do 
montażu w szafie Rack 19”. Całość sprzętu musi być zarządzana przez jednego producenta. 
 

TAK/podać  

2 
Urządzenie musi być wyposażone w 12 interfejsów 1GE Ethernet (RJ45 10/100/1000) 8 
interfejsów 1/10GE SFP+ lub opcjonalnie 8 interfejsów 1GE SFP i 8 interfejsów 10GE SFP. 
 

TAK/podać  

3 

Urządzenie musi być wyposażone dedykowany port zarządzania. Port ten musi być wydzielony i 
musi pracować w innej instancji routingu co porty obsługujące ruch poddawany inspekcji.   

Urządzenie musi być wyposażone w rozwiązanie pozwalające co najmniej na wydzielenie modułu 
zarządzania i modułu przetwarzania danych na poziomie fizycznym lub sprzętowym (wówczas 
urządzenie musi zapewniać dedykowane procesory i pamięć dla realizacji modułu zarządzania). 
 

TAK/podać  

4 

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: 
Minimum 6 Gbps dla Firewall/kontroli aplikacji 
Minimum 3 Gbps dla Firewall/IPS/Antywirus/kontroli aplikacji/Antymalware 
Minimumm 75 tys. nowych połączeń na sekundę. 
Minimum 2.000.000 równoległych sesji 
Scenariusz Firewall/kontroli aplikacji Zamawiający rozumie, iż urządzenie pozwoli na wykrycie 
aplikacji, przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa w tym przypisanie uprawnień użytkownikom 
do korzystania z określonych aplikacji sieciowych. 
Scenariusz Firewall/IPS/Antywirus/kontroli aplikacji/Antymalware Zamawiający rozumie, iż 
urządzenie pozwoli na wykrycie aplikacji, przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa obejmującej 
przypisanie uprawnień użytkownikom do korzystania z określonych aplikacji sieciowych, inspekcje 
IPS, Antywirus, Anty Spyware. Zakres kontroli musi też obejmować przesyłanie plików do 
sandboxa lokalnego i chmurowego w tym przechwytywanie i blokowanie plików określonego typu.  
Scenariusz ten musi być realizowany z włączonym pełnym zakresem ochrony tj. z włączonymi 
wszystkimi dostępnymi dla urządzenia sygnaturami IPS, antywirus i antyspyware. 
 

TAK/podać  

5 

Urządzenie musi umożliwiać działanie co najmniej w trzech trybach pracy 
a. routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), 
b. przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI), 
c. w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer). 
 

TAK/podać  
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6 

Tryb pracy urządzenia musi być ustalany bądź w konfiguracji interfejsu sieciowego bądź w     
ustawieniach systemu, a system musi umożliwiać pracę we wszystkich wymienionych powyżej 
trybach jednocześnie na różnych interfejsach inspekcyjnych w pojedynczej logicznej instancji 
systemu (np. wirtualny kontekst/system/firewall/, wirtualna domena, itp.) 
 

TAK/podać  

7 

Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN. Urządzenie musi obsługiwać 
4094 znaczników VLAN zgodnych z 802.1q. Urządzenie musi po-zwalać na tworzenie tzw. 
subinterfejsów na interfejsach pracujących w trybie L2 i L3. 
 

TAK/podać  

8 

Urządzenie musi umożliwiać translację adresów IP (NAT) zarówno statyczną jak i dynamiczną. 
Reguły dotyczące NAT muszą być odrębne od reguł definiujących polityki bezpieczeństwa tak aby 
reguły dotyczące translacji nie powodowały w żaden sposób zależności od konfiguracji tych polityk. 
 

TAK/podać  

9 

Urządzenie musi umożliwiać zestawianie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w 
konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia routingu (tzw. 
routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie 
technologii SSL VPN. 
 

TAK/podać  

10 

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: Mini-mum 3 Gbps 
dla IPSEC VPN  Minimum 2 000 tuneli IPSEC VPN (site-to-site)  Mi-nimum 2 000 tuneli SSL VPN 
Remote Access z wykorzystaniem klienta VPN.    Jeże-li wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) 
wymaga zakupu dodatkowych licencji, lub jeżeli dedykowany klient VPN (dla Windows) oferowany 
przez producenta firewall wymaga zakupu dodatkowych licencji to należy je przewidzieć w ofercie 
dla maksymalnej jego wydajności tzn. dla 2000 jednoczesnych użytkowników 
 

TAK/podać  

11 

Urządzenie musi zapewniać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie co najmniej 
- oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, 
- ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. 

- utworzenia co najmniej 8 klas ruchu sieciowego.  kształtowania ruchu sieciowego (QoS) per - 
sesja na podstawie znaczników DSCP. 
- przydzielania takiej samej klasy QoS dla ruchu wychodzącego i przychodzącego 
 

TAK/podać  

12 
Urządzenie musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania 
ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. 
 

TAK/podać  

13 Urządzenie musi umożliwiać obsługę protokołów routingu minimum RIP, OSPF oraz BGP. TAK/podać  

14 
Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele 
routingu. 
 

TAK/podać  

15 
Urządzenie musi wspierać mechanizm PBR (policy base routing) dla wybranych aplikacji i 
wskazanych użytkowników – mechanizm przekierowania ruchu z pominięciem tablicy routingu 
 

TAK/podać  

16 Urządzenie musi umożliwiać obsługę klastra niezawodnościowego– tworzenia konfiguracji  TAK/podać  
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odpornej na awarie dla urządzeń. Urządzenia w klastrze muszą funkcjonować w trybie 
Active/Passive i Active/Active. 
 

17 

Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego i   
uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, 
aplikacje, użytkowników aplikacji, kategorie URL reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz 
zarządzanie pasmem QoS. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż  5 000 reguł 
polityki bezpieczeństwa oraz obsługę minimum 100 stref bezpieczeństwa. 
 

TAK/podać  

18 

Urządzenie musi umożliwiać rozpoznawanie aplikacji bez względu na numery portów, protokoły 
tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co 
najmniej poprzez sygnatury. Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji 
urządzenia numeru lub zakresu portów, na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji. Należy 
założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach.   
Urządzenie musi wykrywać co najmniej 3000 predefiniowanych aplikacji wspieranych przez 
producenta (takich jak Skype, Tor, BitTorrent, eMule, UltraSurf) wraz z aplikacjami tunelującymi 
się w HTTP lub HTTPS oraz pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji 
bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi. 
 

TAK/podać  

19 

Urządzenie musi przeprowadzać kontrolę aplikacji w sposób umożliwiający potraktowanie      
informacji o niej jako atrybutu a nie jako wartości w polityce bezpieczeństwa. W szczególności 
dotyczy to implementacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM), w 
których informacja o aplikacji będzie mogła być tylko wykorzystana jako „wartość” w polityce. 
 

TAK/podać  

20 

Urządzenie musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych profili ochrony (antywirus, IPS, 
URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania innych profili ochrony 
(AV, IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym samym porcie. 
 

TAK/podać  

21 

Urządzenie musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, pliki MS Office,  
rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka 
i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia. 
 

TAK/podać  

22 

Urządzenie musi pozwalać na analizę i blokowanie plików przesyłanych w identyfikowanych 
aplikacjach. W przypadku, gdy kilka aplikacji pracuje na tym samym porcie UDP/TCP (np. tcp/80) 
musi istnieć możliwość przydzielania innych, osobnych profili analizujących i blokujących dla 
każdej aplikacji. 
 

TAK/podać  

23 Urządzenie musi zapewniać ochronę przed atakami typu „Drive-by-download” TAK/podać  

24 
Urządzenie musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL który należy poddać lub wykluczyć z 
operacji deszyfrowania i głębokiej inspekcji rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. 
 

TAK/podać  

25 
 

Urządzenie musi zapewniać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu  
wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH 

TAK/podać  
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26 

Rozwiązanie musi umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników lub transparentne ustalenie jego  
tożsamości w oparciu o: 
a) Microsoft Active Directory, 
b) usługi katalogowe LDAP, 
c) serwery Terminal Services. 
d) logi z syslog 
 

TAK/podać  

27 

Polityka kontroli dostępu urządzenia musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do 
określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres 
IP a w przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających 
wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. 
 

TAK/podać  

28 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System (IPS) wraz z aktualizacją 
sygnatur w okresie gwarancji.  System IPS musi działać w warstwie 7 modelu OSI. Baza sygnatur 
IPS/IDS musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób 
automatyczny i pochodzić od tego samego producenta co producent urządzenia. Moduł IPS/IDS 
musi mieć możliwość uruchomienia per reguła polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest 
dopuszczalne, aby funkcja IPS/IDS uruchamiana była per całe urządzenie lub jego interfejs 
fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa). Urządzenie musi 
zapewniać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur IPS bezpośrednio na urządzeniu bez użycia 
zewnętrznych narzędzi. Zamawiający dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była 
realizowana z poziomu centralnej konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy 
wraz z firewallem  dostarczyć dedykowaną konsolę zarządzania. Zamawiający wymaga 
dostarczenia licencji na IPS w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

29 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Antywirus (AV) wraz z aktualizacją sygnatur w okresie 
gwarancji   Moduł AV musi być uruchamiany per aplikacja oraz wybrany dekoder taki jak http, 
smtp, imap, pop3, ftp, smb   Baza sygnatur AV musi być przechowywania na urządzeniu, 
regularnie aktualizowana w sposób automatyczny nie rzadziej niż co 24 godziny i pochodzić od 
tego samego producenta co producent systemu zabezpieczeń  Moduł AV musi uruchamiany per 
reguła polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby modułu inspekcji antywirusowej 
uruchamiany był per całe urządzenie lub jego interfejs  fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, 
interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa). Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na ochronę 
antywirusową w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

30 

Urządzenie musi zapewniać ochronę przed atakami typu Spyware – Zamawiający dopuszcza by 
odbywało się to poprzez silnik AV lub silnik IPS lub silnik antymalware lub dedykowany silnik 
antyspyware.  Baza sygnatur anty-spyware musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie 
aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego samego producenta co producent 
systemu zabezpieczeń.   Reguły/silnik anty-spyware musi uruchamiany per reguła polityki 
bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcja ta była uruchamiana była per całe 
urządzenie lub jego interfejs fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, interfejs SVI, strefa 
bezpieczeństwa).  Urządzenie musi zapewniać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur tego typu 

TAK/podać  
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bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta. 
Zamawiający dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była realizowana z poziomu 
centralnej konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy wraz z firewallem 
dostarczyć dedykowaną konsolę zarządzania. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na silnik 
Antyspyware w chwili zakupu urządzenia. 
 

31 

Urządzenie musi posiadać narzędzia wykrywające i blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe 
(sygnatury DNS). Rozwiązanie musi umożliwiać podmianę adresów IP w odpowiedziach DNS dla 
domen uznanych za złośliwe w celu łatwej identyfikacji stacji końcowych pracujących  
w sieci LAN zarażonych złośliwym oprogramowaniem (tzw. DNS Sinkhole). 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na ochronę DNS w chwili zakupu urządzenia 
 

TAK/podać  

32 
Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania aktywności sieci typu Botnet na podstawie analizy  
behawioralnej 
 

TAK/podać  

33 

Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność URL Flitering.   Baza web 
filtering musi być regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i posiadać nie mniej  niż 200 
milionów rekordów URL.  Moduł filtrowania stron WWW musi mieć możliwość uruchomienia per 
reguła polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcja filtrowania stron WWW 
uruchamiana była tylko per całe urządzenie lub jego interfejs fizyczny/logiczny (np. interfejs 
sieciowy, interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa).  Moduł filtrowania stron WWW musi zapewniać 
możliwość ręcznego tworzenia własnych kategorii filtrowania stron WWW i używania ich w 
politykach bezpieczeństwa bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta.  Zamawiający 
dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była realizowana z poziomu  centralnej 
konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy wraz z firewallem dostarczyć 
dedykowaną konsolę zarządzania. 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na URL Filtering w chwili zakupu urządzenia 

TAK/podać  

34 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność ochrony przed atakami day 0 i współpracy z  sandboxem  
Urządzenie musi umożliwiać przechwytywanie i przesyłanie do zewnętrznych systemów typu 
„Sand-Box” plików różnych typów (exe, dll, pdf, msoff-fice, java, swf, apk) przechodzących przez 
firewall z wydajnością modułu antywirus (zdefiniowaną w szczegółowych wymaganiach 
wydajnościowych) w celu ochrony przed zagrożeniami typu zero-day. Systemy zewnętrzne, na 
podstawie przeprowadzonej analizy, muszą aktualizować system firewall sygnaturami nowo 
wykrytych złośliwych plików i ewentualnej komunikacji zwrotnej generowanej przez złośliwy plik 
po zainstalowaniu na komputerze końcowym. 

Zamawiający NIE wymaga dostarczenia licencji na współpracę z sandboxem lokal-nym i 
sandboxem chmurowym w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

35 

Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI 
dostępnej przez przeglądarkę WWW.  Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być 
zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). 
 

TAK/podać  

36 
System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych 
uprawnieniach w szczególności Urządzenie musi mieć zdefiniowane w systemie co najmniej dwa 

TAK/podać  
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konta typu: 
a. Administrator, który ma pełen dostęp do konfiguracji, odczytu i zapisu 
b. Operator, który ma możliwość tylko odczytu konfiguracji. 
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą 
a. bazy lokalnej, 
b. serwera LDAP, 
c. RADIUS lub TACACS+ 
d. SAML 2,0 
Musi być zapewniona możliwość stworzenia sekwencji uwierzytelniającej posiadającej co najmniej 
trzy metody uwierzytelniania (np. baza lokalna, LDAP i RADIUS 
 

37 

Praca na urządzeniu musi odbywać się na konfiguracji kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w 
konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie zmian (ang. Commit). Przed      

zatwierdzaniem zmian na urządzeniu musi być możliwość przejrzenia zmian, które zostały 
wykonane na konfiguracji kandydackiej. 
 

TAK/podać  

38 

Urządzenie musi zapewniać interfejs API - co najmniej jeden z: JSON, REST, XML- będący 
integralną częścią systemu zabezpieczeń za pomocą którego możliwa jest konfiguracja i 
monitorowanie stanu urządzenia bez użycia konsoli zarządzania lub linii poleceń (CLI) 
 

TAK/podać  

39 

Urządzenie musi zapewniać możliwość zapisania min. 20 poprzednich wersji konfiguracji na dysku 
twardym urządzenia.   Urządzenie musi mieć możliwość przywrócenia konfiguracji z określnego 
dnia, w którym były  dokonywane zmiany, tzn. po każdym zapisie konfiguracji na urządzeniu 
powinna być  automatycznie zapisywana kompletna konfiguracja, a podczas wyboru konfiguracji 
musi być  widoczna data zapisania konfiguracji. 
 

TAK/podać  

40 Urządzenie musi umożliwiać eksportowanie logów do zewnętrznych serwerów SYSLOG. TAK/podać  

41 Urządzenie musi być wyposażone w zasilacze typu AC pracujące redundantnie. TAK/podać  

42 

Urządzenie musi pozwalać na blokowanie transmisji plików szyfrowanych co najmniej 
a. Dokumentów office (doc, xls, ppt) 
b. Plików skompresowanych (zip, rar) 
 

TAK/podać  

43 

System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na integrację w środowisku wirtualnym VMware w 
taki sposób, aby firewall mógł automatycznie pobierać informacje o uruchomionych maszynach 
wirtualnych (np. ich nazwy) i korzystał z tych informacji do budowy polityk bezpieczeństwa. Tak  
zbudowane polityki powinny skutecznie klasyfikować i kontrolować ruch bez względu na  
rzeczywiste adresy IP maszyn wirtualnych i jakakolwiek zmiana tych adresów nie powinna 
pociągać za sobą konieczności zmiany konfiguracji polityk bezpieczeństwa firewalla. 
 

TAK/podać  

44 

Urządzenie Firewall musi posiadać funkcję automatycznego pobierania, z zewnętrznych systemów, 
adresów, grup adresów, nazw dns oraz stron www (url) oraz tworzenia z nich obiektów 
wykorzystywanych w konfiguracji urządzenia w celu zapewnienia automatycznej ochrony lub 
dostępu do zasobów reprezentowanych przez te obiekty.  

TAK/podać  
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45 

Usługa wsparcia technicznego 
Wymagane jest dostarczenie wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu 
odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i automatyczny 
system obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. Usługa powinna obejmować 
dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników 
konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjny w trybie 
24x7. 
 

TAK/podać  

46 Szkolenie dla pracowników Działu Informatyki WSRM w Łodzi w wymiarze 15 godzin dla 3 osób. TAK/podać  
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Pozycja 2 Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall urządzeń w lokalizacjach zdalnych Liczba sztuk: 4   

1 nazwa produktu podać   

2 model/typ podać  

3 producent/kraj podać  

Wymagania minimalne 

1 
Urządzenie musi być dostarczone jako dedykowane urządzenie typu appliance, przystosowane do 
montażu w szafie Rack 19”. Całość sprzętu musi być zarządzana przez jednego producenta. 
 

TAK/podać  

2 Urządzenie musi być wyposażone w 8 interfejsów 1GE Ethernet (RJ45 10/100/1000)  TAK/podać  

3 Urządzenie musi być wyposażone dedykowany port zarządzania. TAK/podać  

4 

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe:   
Minimum 500 Mbps dla Firewall/kontroli aplikacji   
Minimum 250 Mbps dla Firewall/IPS/Antywirus/kontroli aplikacji/Antymalware   
Minimum 3 000 nowych połączeń na sekundę.   
Minimum 50.000 równoległych sesji  
Scenariusz Firewall/kontroli aplikacji Zamawiający rozumie, iż urządzenie pozwoli na wykrycie 
aplikacji, przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa w tym przypisanie uprawnień użytkownikom  

do korzystania z określonych aplikacji sieciowych.  
Scenariusz Firewall/IPS/Antywirus/kontroli aplikacji/Antymalware Zamawiający rozumie, iż 
urządzenie pozwoli na wykrycie aplikacji, przydzielenie do niej polityki bezpieczeństwa obejmującej 
przypisanie uprawnień użytkownikom do korzystania z określonych aplikacji sieciowych, inspekcje 
IPS,  Antywirus, Anty Spyware. Zakres kontroli musi też obejmować przesyłanie plików do 
sandboxa lokalnego i chmurowego w tym przechwytywanie i blokowanie plików określonego typu. 
Scenariusz ten musi być realizowany z włączonym pełnym zakresem ochrony tj. z włączonymi 
wszystkimi dostępnymi dla urządzenia sygnaturami IPS, antywirus i antyspyware. 
 

TAK/podać  

5 

Urządzenie musi umożliwiać działanie co najmniej w trzech trybach pracy   
a. routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI),    
b. przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI),    
c. w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer).  
 

TAK/podać  

6 

Tryb pracy urządzenia musi być ustalany bądź w konfiguracji interfejsu sieciowego bądź w 
ustawieniach systemu, a system musi umożliwiać pracę we wszystkich wymienionych powyżej 
trybach jednocześnie na różnych interfejsach inspekcyjnych w pojedynczej logicznej instancji 
systemu (np. wirtualny kontekst/system/firewall/, wirtualna domena, itp.) 
 

TAK/podać  

7 
Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN. Urządzenie musi obsługiwać 
4094 znaczników VLAN zgodnych z 802.1q. Urządzenie musi pozwalać na tworzenie tzw. 
subinterfejsów na interfejsach pracujących w trybie L2 i L3. 

TAK/podać  
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8 

Urządzenie musi umożliwiać translację adresów IP (NAT) zarówno statyczną jak i dynamiczną. 
Reguły dotyczące NAT muszą być odrębne od reguł definiujących polityki bezpieczeństwa tak aby 
reguły dotyczące translacji nie powodowały w żaden sposób zależności od konfiguracji tych  
polityk. 
 

TAK/podać  

9 

Urządzenie musi umożliwiać zestawianie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w 
konfiguracji site-to-site.   Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia routingu 
(tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie 
technologii SSL VPN.  
 

TAK/podać  

10 

Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: 
Minimum 400 Mbps dla IPSEC VPN   
Minimum 200 tuneli IPSEC VPN (site-to-site)   
Minimum 200 tuneli SSL VPN Remote Access z wykorzystaniem klienta VPN.  
Jeżeli wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) wymaga zakupu dodatkowych licencji, lub jeżeli 
dedykowany klient VPN (dla Windows) oferowany przez producenta firewall wymaga zakupu 
dodatkowych licencji to należy je przewidzieć w ofercie dla maksymalnej jego wydajności tzn. dla 
200 jednoczesnych użytkowników. 
 

TAK/podać  

11 

Urządzenie musi zapewniać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie co najmniej   oznaczania 
pakietów znacznikami DiffServ,   ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma 
maksymalnego i gwarantowanego.   utworzenia co najmniej 8 klas ruchu sieciowego.  
kształtowania ruchu sieciowego (QoS) per sesja na podstawie znaczników DSCP.   przydzielania 
takiej samej klasy QoS dla ruchu wychodzącego i przychodzącego 
 

TAK/podać  

12 
Urządzenie musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością  
limitowania ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP.  
 

TAK/podać  

13 Urządzenie musi umożliwiać obsługę protokołów routingu minimum RIP, OSPF oraz BGP.  TAK/podać  

14 
Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele 
routingu. 
 

TAK/podać  

15 
Urządzenie musi wspierać mechanizm PBR (policy base routing) dla wybranych aplikacji i 
wskazanych użytkowników – mechanizm przekierowania ruchu z pominięciem tablicy routingu. 
 

TAK/podać  

16 

Urządzenie musi umożliwiać obsługę klastra niezawodnościowego – tworzenia konfiguracji  
odpornej na awarie dla urządzeń. Urządzenia w klastrze muszą funkcjonować w trybie 
Active/Passive i Active/Active. 
 

TAK/podać  

17 
Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego i   
uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, 
aplikacje, użytkowników aplikacji, kategorie URL reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz 

TAK/podać  



Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- Formularz asortymentowy Postępowanie nr 9/ZP/PN/20 

 
Str. 11 z 15 

 

zarządzanie pasmem QoS. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż  500 reguł  
polityki bezpieczeństwa oraz obsługę minimum  10 stref bezpieczeństwa. 
 

18 

Urządzenie musi umożliwiać rozpoznawanie aplikacji bez względu na numery portów, protokoły 
tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co 
najmniej poprzez sygnatury. Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji 
urządzenia numeru lub zakresu portów, na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji. Należy 
założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach.   
Urządzenie musi wykrywać co najmniej 3000 predefiniowanych aplikacji wspieranych przez 
producenta (takich jak Skype, Tor, BitTorrent, eMule, UltraSurf) wraz z aplikacjami tunelującymi 
się w HTTP lub HTTPS oraz pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji 
bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi.  
     

TAK/podać  

19 

Urządzenie musi przeprowadzać kontrolę aplikacji w sposób umożliwiający potraktowanie 
informacji o niej jako atrybutu a nie jako wartości w polityce bezpieczeństwa. W szczególności 
dotyczy to implementacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM) w 
których informacja o aplikacji będzie mogła być tylko wykorzystana jako „wartość” w polityce. 
 

TAK/podać  

20 

Urządzenie musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych profili ochrony (antywirus, IPS, 
URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania innych profili ochrony 
(AV, IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym samym porcie. 
 

TAK/podać  

21 

Urządzenie musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, pliki MS Office,  
rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka 
i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia. 
 

TAK/podać  

22 

Urządzenie musi pozwalać na analizę i blokowanie plików przesyłanych w identyfikowanych 
aplikacjach. W przypadku, gdy kilka aplikacji pracuje na tym samym porcie UDP/TCP (np. tcp/80) 

musi istnieć możliwość przydzielania innych, osobnych profili analizujących i blokujących dla  
każdej aplikacji. 
 

TAK/podać  

23 Urządzenie musi zapewniać ochronę przed atakami typu „Drive-by-download”  TAK/podać  

24 
Urządzenie musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL który należy poddać lub wykluczyć z 
operacji deszyfrowania i głębokiej inspekcji rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. 
 

TAK/podać  

25 
 

Urządzenie musi zapewniać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu  
wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH. 
 

TAK/podać  

26 

Rozwiązanie musi umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników lub transparentne ustalenie jego  
tożsamości w oparciu o:   
a) Microsoft Active Directory,   
b) usługi katalogowe LDAP,   
c) serwery Terminal Services.   

TAK/podać  
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d) logi z syslog 
 

27 

Polityka kontroli dostępu urządzenia musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do 
określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres 
IP a w przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających 
wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. 
 

TAK/podać  

28 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System (IPS) wraz z aktualizacją 
sygnatur w okresie gwarancji.  System IPS musi działać w warstwie 7 modelu OSI. Baza sygnatur 
IPS/IDS musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie aktualizowana w sposób 
automatyczny i pochodzić od tego samego producenta co producent urządzenia.   Moduł IPS/IDS 
musi mieć możliwość uruchomienia per reguła polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest 
dopuszczalne, aby funkcja IPS/IDS uruchamiana była per całe urządzenie lub jego interfejs 
fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa)  Urządzenie musi 
zapewniać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur IPS bezpośrednio na urządzeniu bez użycia 
zewnętrznych narzędzi. Zamawiający dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była 
realizowana z poziomu centralnej konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy 
wraz z firewallem  dostarczyć dedykowaną konsolę zarządzania. Zamawiający wymaga 
dostarczenia licencji na IPS w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

29 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność Antywirus (AV) wraz z aktualizacją sygnatur w okresie 
gwarancji   Moduł AV musi być uruchamiany per aplikacja oraz wybrany dekoder taki jak http, 
smtp, imap, pop3, ftp, smb   Baza sygnatur AV musi być przechowywania na urządzeniu, 
regularnie aktualizowana w sposób automatyczny nie rzadziej niż co 24 godziny i pochodzić od 
tego samego producenta co producent systemu zabezpieczeń  Moduł AV musi uruchamiany per 
reguła polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby modułu inspekcji antywirusowej 
uruchamiany był per całe urządzenie lub jego interfejs  fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, 
interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa). Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na ochronę 
antywirusową w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

30 

Urządzenie musi zapewniać ochronę przed atakami typu Spyware – Zamawiający dopuszcza by 
odbywało się to poprzez silnik AV lub silnik IPS lub silnik antymalware lub dedykowany silnik 
antyspyware.  Baza sygnatur anty-spyware musi być przechowywania na urządzeniu, regularnie 
aktualizowana w sposób automatyczny i pochodzić od tego samego producenta co producent 
systemu zabezpieczeń.   Reguły/silnik anty-spyware musi uruchamiany per reguła polityki 

bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcja ta była uruchamiana była per całe 
urządzenie lub jego interfejs fizyczny/logiczny (np. interfejs sieciowy, interfejs SVI, strefa 
bezpieczeństwa).  Urządzenie musi zapewniać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur tego typu 
bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta. 
Zamawiający dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była realizowana z poziomu 
centralnej konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy wraz z firewallem 
dostarczyć dedykowaną konsolę zarządzania.    Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na 
silnik Antyspyware w chwili zakupu urządzenia 
 

TAK/podać  
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31 

Urządzenie musi posiadać narzędzia wykrywające i blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe 
(sygnatury DNS). Rozwiązanie musi umożliwiać podmianę adresów IP w odpowiedziach DNS dla 
domen uznanych za złośliwe w celu łatwej identyfikacji stacji końcowych pracujących w sieci LAN 
zarażonych złośliwym oprogramowaniem (tzw. DNS Sinkhole). Zamawiający wymaga dostarczenia 
licencji na ochronę DNS w chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

32 
Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania aktywności sieci typu Botnet na podstawie analizy 
behawioralnej. 
 

TAK/podać  

33 

Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność URL Flitering. Baza web filtering 
musi być regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i posiadać nie mniej niż 200 milionów 
rekordów URL.  Moduł filtrowania stron WWW musi mieć możliwość uruchomienia per reguła 
polityki bezpieczeństwa firewall. Nie jest dopuszczalne, aby funkcja filtrowania stron WWW 
uruchamiana była tylko per całe urządzenie lub jego interfejs fizyczny/logiczny (np. interfejs 
sieciowy, interfejs SVI, strefa bezpieczeństwa).  Moduł filtrowania stron WWW musi zapewniać 
możliwość ręcznego tworzenia własnych kategorii filtrowania stron WWW i używania ich w 
politykach bezpieczeństwa bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta.  Zamawiający 
dopuszcza, aby funkcja ręcznego tworzenia sygnatur była realizowana z poziomu  centralnej 
konsoli zarządzania i monitorowania. W takim przypadku należy wraz z firewallem dostarczyć 
dedykowaną konsolę zarządzania. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na URL Filtering w 
chwili zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

34 

Urządzenie musi posiadać funkcjonalność ochrony przed atakami day 0 i współpracy z   
sandboxem  Urządzenie musi umożliwiać przechwytywanie i przesyłanie do zewnętrznych 
systemów typu „Sand-Box” plików różnych typów (exe, dll, pdf, msofffice, java, swf, apk) 
przechodzących przez firewall z wydajnością modułu antywirus (zdefiniowaną w szczegółowych 
wymaganiach wydajnościowych) w celu ochrony przed zagrożeniami typu zero-day.   Systemy 
zewnętrzne, na podstawie przeprowadzonej analizy, muszą aktualizować system firewall 
sygnaturami nowo wykrytych złośliwych plików i ewentualnej komunikacji zwrotnej generowanej 
przez złośliwy plik po zainstalowaniu na komputerze końcowym. Zamawiający NIE wymaga 
dostarczenia licencji na współpracę z sandboxem lokalnym i sandboxem chmurowym w chwili 
zakupu urządzenia. 
 

TAK/podać  

35 

Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI 
dostępnej przez przeglądarkę WWW.  Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być 

zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji).   
 

TAK/podać  

36 

System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych 
uprawnieniach w szczególności Urządzenie musi mieć zdefiniowane w systemie co najmniej dwa 
konta typu:   
a. Administrator, który ma pełen dostęp do konfiguracji, odczytu i zapisu  
b. Operator, który ma możliwość tylko odczytu konfiguracji.  
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą    
a. bazy lokalnej,   

TAK/podać  
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b. serwera LDAP,    
c. RADIUS lub TACACS+    
d. SAML 2,0     
Musi być zapewniona możliwość stworzenia sekwencji uwierzytelniającej posiadającej co najmniej 
trzy metody uwierzytelniania (np. baza lokalna, LDAP i RADIUS 

37 

Praca na urządzeniu musi odbywać się na konfiguracji kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w 
konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie zmian (ang. Commit). Przed 
zatwierdzaniem zmian na urządzeniu musi być możliwość przejrzenia zmian, które zostały 
wykonane na konfiguracji kandydackiej. 
 

TAK/podać  

38 

Urządzenie musi zapewniać interfejs API - co najmniej jeden z: JSON, REST, XML - będący 
integralną częścią systemu zabezpieczeń za pomocą którego możliwa jest konfiguracja i 
monitorowanie stanu urządzenia bez użycia konsoli zarządzania lub linii poleceń (CLI) 
 

TAK/podać  

39 

Urządzenie musi zapewniać możliwość zapisania min. 20 poprzednich wersji konfiguracji na dysku 
twardym urządzenia.   Urządzenie musi mieć możliwość przywrócenia konfiguracji z określnego 
dnia, w którym były  dokonywane zmiany, tzn. po każdym zapisie konfiguracji na urządzeniu 
powinna być  automatycznie zapisywana kompletna konfiguracja, a podczas wyboru konfiguracji 
musi być  widoczna data zapisania konfiguracji. 
 

TAK/podać  

40 Urządzenie musi umożliwiać eksportowanie logów do zewnętrznych serwerów SYSLOG.  TAK/podać  

41 Urządzenie musi być wyposażone w zasilacze typu AC pracujące redundantnie.  TAK/podać  

42 

Urządzenie musi pozwalać na blokowanie transmisji plików szyfrowanych co najmniej   
a. Dokumentów office (doc, xls, ppt)    
b. Plików skompresowanych (zip, rar) 
 

TAK/podać  

43 

System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na integrację w środowisku wirtualnym VMware w 
taki sposób, aby firewall mógł automatycznie pobierać informacje o uruchomionych maszynach 
wirtualnych (np. ich nazwy) i korzystał z tych informacji do budowy polityk bezpieczeństwa. Tak  
zbudowane polityki powinny skutecznie klasyfikować i kontrolować ruch bez względu na  
rzeczywiste adresy IP maszyn wirtualnych i jakakolwiek zmiana tych adresów nie powinna 
pociągać za sobą konieczności zmiany konfiguracji polityk bezpieczeństwa firewalla. 
 

TAK/podać  

44 

Urządzenie Firewall musi posiadać funkcję automatycznego pobierania, z zewnętrznych systemów, 
adresów, grup adresów, nazw dns oraz stron www (url) oraz tworzenia z nich obiektów 
wykorzystywanych w konfiguracji urządzenia w celu zapewnienia automatycznej ochrony lub 
dostępu do zasobów reprezentowanych przez te obiekty.   
  

TAK/podać  

45 

Usługa wsparcia technicznego 
Wymagane jest dostarczenie wsparcia producenta na okres min. 36 miesięcy od podpisania 
protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i 
automatyczny system obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. Usługa powinna 
obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, 

TAK/podać  
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przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Sposób realizacji zgłoszeń 
gwarancyjny w trybie 24x7. 
 

46 Szkolenie dla pracowników Działu Informatyki WSRM w Łodzi w wymiarze 15 godzin dla 3 osób. TAK/podać  
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FORMULARZ OFERTOWY  

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. 
90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 

 
OFERTA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na   
 

„Dostawę, instalację i konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego  
w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2” 

I. DANE WYKONAWCY: 

Nazwa Wykonawcy   

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Osoba odpowiedzialna za kontakty 
z Zamawiającym: 

 

Telefon osoby do kontaktu z 
Zamawiającym: 

 

Dane teleadresowe, na które 
należy przekazywać 

korespondencję związaną z 
niniejszym postępowaniem: 

 

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

 

II. OFERUJĘ/EMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ: 
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Ilość 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

Dostawa, instalacja 
 i konfiguracja Firewall-urządzenia centralnego 

pracującego jako dwa urządzenia działające w klastrze 
niezawodnościowym, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

1      

Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall-urządzeń w 
lokalizacjach zdalnych, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 
4      

RAZEM:  RAZEM:  
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III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 
1) Oświadczam, że (proszę skreślić niewłaściwy wariant): 
 

 Dla całości przedmiotu zamówienia udzielam 36 miesięcy gwarancji* / 60 miesięcy gwarancji*  
 

2) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy. 
3) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 
6) Wadium w wysokości ___________________ PLN (słownie: _______________ złotych), zostało wniesione w dniu 

_________________ , w formie: ________________. 
7) Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 

następujący rachunek: ________________. 
8) Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej 

w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  
9) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców. 

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca jest zobowiązany 
podać: 
1. zakres tej części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: ___________________,. 
2. nazwę /firmę/podwykonawcy: _________________________________________________________________. 
Nie podanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom będziemy 
traktować, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami. 

10) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi jednorazowo (na zasadach opisanych we wzorze 
umowy) w terminie do  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

11) Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*. 

12) Oświadczamy, że oferta nie zawiera*/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13) W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela zarządzającego realizacją Umowy  
w osobie:  
(imię i nazwisko) ________________________________________,  
tel. ____________________________ . 

14) Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 
15) Aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia  

(art. 24 ust. 5 pkt 1):  jest / nie jest* dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 
Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. KRS  
lub CEiDG): __________________________________________________________________________________ . 
*należy skreślić niewłaściwy wariant 

 
IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  

Imię i nazwisko   

E-mail  

Tel./fax.  
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V. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1.  

2.  

3.  

4.  

           
    Oferta została złożona na ______ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

VI. OŚWIADCZAM, ŻE:  

Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu – dotyczy* / nie dotyczy* 

*należy skreślić niewłaściwy wariant 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r . w sprawie ochrony danych osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) 
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. 
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I: INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INSTYTUCJI 

ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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 zamawiającego1 Odpowiedź: 

Nazwa:  INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP.Z O.O. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia2: 

Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w 

lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2 
Przetarg nieograniczony 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 
dotyczy)3: 

9/ZP/PN/20 
Ogłoszenie nr …………………………….  

 

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

 

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: [   ] 
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów4: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): [……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem5? 

[] Tak [] Nie 

                                                 
1 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
2 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
3 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
4 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
5 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. 
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone6: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”7 lub 
czy będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

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

a) [……] 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 

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

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie8: 

c) [……] 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria 
kwalifikacji? 

d) [] Tak [] Nie 

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 

e) [] Tak [] Nie 

                                                                                                                                                         
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. 

6 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
7 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
8 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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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: 

(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 
wykonawcami9? 

[] 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.): 

 
a): [……] 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 

b): [……] 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

 […….] 

 

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 

                                                 
9 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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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 V10. 

 

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

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

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

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

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej 
kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III. 

 

CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

1. udział w organizacji przestępczej11; 

2. korupcja12; 

3. nadużycie finansowe13; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną14 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu15 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi16. 

                                                 
10 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
11 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). 
12 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. 

13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 

14 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. 

15 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). 
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Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]17 

Jeżeli tak, proszę podać18:  
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ] 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; b) [……] 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

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): [……][……][……][……]19 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia20 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki21: [……] 

 

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

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

 
Podatki 

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

Jeżeli nie, proszę wskazać:   
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to a) [……] a) [……] 

                                                                                                                                                         
16 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). 

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

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? b) [……] b) [……] 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 

c1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:   
– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie 
– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. [……] [……] 
– W przypadku wyroku, o ile została w nim 

bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

[……] [……] 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: c2) [ …] c2) [ …] 
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? 

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

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

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 22 

[……][……][……] 

 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI23 

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

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy24? 

[] Tak [] Nie 

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

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 

[] Tak [] Nie 

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 
wykonawczych25; lub 

 

                                                 
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
24 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. 
25 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak:  
– Proszę podać szczegółowe informacje: – [……] 
– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej26. 

– [……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego27?  

[] Tak [] Nie 

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? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[……] 

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

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów28 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[…] 

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? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[…] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

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

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 

[] Tak [] Nie 

                                                 
26 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. 

27 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
28 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania 
przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

 

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? 

[] Tak [] Nie 

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]29 

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

[] Tak [] Nie 

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

 
 

CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

                                                 
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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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 wykonawcy30: 

[…] 

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

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

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

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

 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący31 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

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

                                                 
30 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. 
31 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych33 
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 
Y34 – oraz wartość): 
[……], [……]35 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, które 
mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, 
że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia36 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień  

                                                 
32 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
33 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
34 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
35 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
36 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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publicznych na dostawy i zamówień publicznych 
na usługi: 
W okresie odniesienia37 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 prywatnych38: 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych39, 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 
kontroli40 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

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

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

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

                                                 
37 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

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

prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
39 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. 

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

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

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom41 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. 

[] Tak [] Nie 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 

 

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

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

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 

 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność 
produktów poprzez wyraźne odniesienie do 
specyfikacji technicznych lub norm, które zostały 
określone w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 

[…] 

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

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

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

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

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 
w tym w zakresie dostępności dla osób 

[] Tak [] Nie 

                                                 
41 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 

zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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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: 

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

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów lub 
norm zarządzania środowiskowego? 

[] Tak [] Nie 

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: 

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

 
 

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 elektronicznej42, proszę wskazać dla każdego z 
nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie43 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]44 

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 

                                                 
42 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
43 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
44 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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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 
członkowskim45, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.46, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację.  
 
Podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) 
dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w niniejszym jednolitym 
europejskim dokumencie zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę, 
instalację i konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. 
Warecka 2” znak postępowania 9/ZP/PN/20 

                                                 
45 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.  

46 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
 

 

Data, miejscowość 
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  Miejscowość, data (dd-mm-rrrr) 

(oznaczenie Wykonawcy)   

 

 

WYKAZ DOSTAW/USŁUG* 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj.       
(pełna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, 
instalację i konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji 
Łódź, ul. Warecka 2”, prowadzonym w trybie      , w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu określonego w SIWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 
oświadczam, że wykonałem/wykonaliśmy dostawy/usługi*: 
 

 Lp. 
 
 

Przedmiot i zakres 
dostaw/usług* 

Podmiot, na rzecz 
którego 

dostawy/usługi* 
zostały wykonane lub 

są wykonywane 
(podać nazwę i adres) 

Wartość brutto 
dostaw/usług* 

Termin realizacji 
dostaw/usług* 

(od dzień-miesiąc-rok 
do dzień-miesiąc-rok) 

1.     

2.     

(…)     

 

W celu potwierdzenia, że dostawy/usługi* wskazane w powyższej tabeli zostały wykonane/są 
wykonywane* należycie załączamy do wykazu następujące dowody: 
1.       – dowód do dostaw/usług* z poz.       ‒ załącznik Nr       
2.       – dowód do dostaw/usług* z poz.       ‒ załącznik Nr       
 
 
Uwaga: Wykaz powinien być podpisany własnoręcznie/podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym* osoby upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania wykonawcy 
(należy dostosować się do wymagań określonych w SIWZ w danym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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WZÓR 

Umowa Nr              /2020 

 

zawarta w dniu ………………………2020 r. w Łodzi, pomiędzy: 

 

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa:  

 

Marcin Rybka – Prezes Zarządu Inwestycji Medycznych Łódzkiego sp. z o. o.  

na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego 726/20 z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………… prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą 

……………………… 

lub 

………………..., z siedzibą w …………….. ul. ……………………, …………….., wpisaną  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………………, ….. Wydział ……………………  Krajowego Rejestru Sądowego/, pod 

numerem KRS: ………………..,  

NIP: ……………….., REGON: ……………….., 

reprezentowaną przez: ……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości 

szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy, 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem/instalacją ………………….. (nazwa 

asortymentu i ilość) w cenie ………………… zł brutto/szt., 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie 

na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”  współfinansowanego przez Unię Europejską 

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach zadania numer 1 (sprzęt informatyczny wraz  

z niezbędnymi licencjami oprogramowania na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej  

oraz mocy obliczeniowej WSRM w Łodzi (komplet)). 

3. Szczegółowe parametry przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zostały określone w Ofercie 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie jest 

powystawowy, nie jest sprzętem regenerowanym, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów, oraz wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych 

i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy nie później niż we wskazanych 

poniżej terminach: …………………………licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, zachowując 

wszelkie środki ostrożności. 

7. Dostawa sprzętu do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, odbędzie się  

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, do których przedmiot umowy jest 

dostarczany, w których sprzęt jest instalowany/montowany z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego  

na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, alternatywnie do zapłaty 

odszkodowania za powstałą szkodę, w zależności od wyboru Zamawiającego. Wykonawca  

jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z dostawą,  

w tym montażowe/instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. 

9. Wykonawca po każdej dostawie przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności  

do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników użytkownika przedmiotu umowy w zakresie 

użytkowania i konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy. Jeżeli stopień skomplikowania 

zakupionego sprzętu, jego właściwości się temu nie sprzeciwiają, za zgodą Zamawiającego 

przeszkolenie może nastąpić za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość (telefonicznie, poprzez internet itp.). 

10. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym przedmiotem umowy: 

a) instrukcję użytkowania w języku polskim; 

b) dokumenty gwarancyjne; 

c) wykaz lokalizacji gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów Wykonawcy (wraz z danymi 

kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami); 

d) inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

 

§ 2 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane  

przez Zamawiającego, w terminach wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o dokładnej dacie dostarczenia 

przedmiotu umowy na miejsce odbioru nie później niż na 3 dni przed tą datą.  

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru,  

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub niezgodności 

dostarczonego towaru z umową w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia,  przedmiot umowy nie 

zostanie odebrany. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 7 dni od stwierdzenia 

wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub niezgodności dostarczonego towaru z umową w tym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia przedmiot umowy wolny od wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub zgodny z 

umową. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony 

umowy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo podpisać protokół samodzielnie. 

4. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w § 1 ust. 6, 

spowodowanego stwierdzeniem przy odbiorze przedmiotu umowy wad fizycznych lub braków 

jakościowych lub niezgodności dostarczonego towaru z umową w tym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 
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lit. b za okres od dnia następnego po terminie(ach) określonych w § 1 ust. 6, do dnia podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń włącznie. 

5. Odbiorcą końcowym (użytkownikiem) przedmiotu umowy jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi. 

 

 

 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty: …………….. brutto 

(słownie brutto: ……………………………… zł ../100) w tym VAT zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia  

i transportu (montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie), a także koszt wykonywania serwisu  

i przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta w okresie 

trwania gwarancji. 

3. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury/faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę dla każdej dostawy, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego 

protokołu odbioru dla danej dostawy. 

4. Faktury będą wystawione na Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

NIP 725-17-39-344. Zapłata należności nastąpi w terminie do ……. dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze.  

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata, 

nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania zapłaty do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres  

do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu  

i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku 

bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki 

za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

6. Dopuszcza się wystawienie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej (e-faktury)  

oraz przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych w formie papierowej. E-faktury mogą 

być dostarczone do Zamawiającego na adres faktury@lodzkie.pl lub poprzez platformę ePUAP 

pod warunkiem akceptacji tej formy przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

7. Dopuszcza się wystawianie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia  

9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ww. ustawą, faktury powinny być przesłane  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dane skrzynki: Województwo 

Łódzkie, Identyfikator podatkowy / numer PEPPOL: PL 7251739344. 

8. Za datę zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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10. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy ani łącznego wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU  

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany 

przedmiot umowy – …………….. miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia. 

Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej 

umowy a książkami gwarancyjnymi, umowa jest nadrzędna i ma pierwszeństwo nad tymi 

dokumentami. 

3. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów  

oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi 

Wykonawca. 

4. Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie ……. godziny w dni robocze rozumiane jako dni  

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu 

zgłoszenia.  

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej 

umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba  

że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. 

6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej 

tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku 

trzeciej usterki, całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. 

7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję  

o czas przerwy w eksploatacji  wynosi 5 dni roboczych. 

8. W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia 

zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.  

9. Zgłoszenia wszelkich usterek/wad/awarii dokona Zamawiający na adres poczty elektronicznej 

…………….. lub numer faksu: ………………….. 

10. Wykonawca zapewnia wymianę zainstalowanego oprogramowania na nowsze przy okazji 

przeglądu okresowego, jeżeli jest dostępne. 

11. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania przysługujących  

mu uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz użytkownika przedmiotu niniejszej umowy. 

12. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi  

za wady dostarczonego przedmiotu umowy. 

13. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi dokument gwarancji. 

 

§ 5 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:  

imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia ze strony 

Zamawiającego jest:  

imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:  
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imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

4. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, 

o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie 

numerów telefonów. 

 

§ 6 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być 

dokonywane w zakresie określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy dotyczącego zmiany osób upoważnionych ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych będą 

możliwe wówczas, jeżeli: 

a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany 

sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach. 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności technicznych lub organizacyjnych niezależnych od 

Wykonawcy, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w  terminach wskazanych 

w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w tym w przypadku przedłużającej się procedury udzielania 

zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty oraz związanej z tym 

konieczności zawarcia umowy po terminie związania ofertą wskazanym w treści 

ogłoszenia z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy ulega zmianie o czas 

okoliczności wskazanych powyżej. 

c) w przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa wystąpi konieczność dostosowania 

do nich postanowień umowy. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia 

powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o stosownych okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie, w następujących przypadkach: 

a) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą  

lub dwukrotnego zaistnienia sytuacji opisanej w § 2 ust. 3. 

b) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem przekraczającym 7 dni 

niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 8, 

c) odmowy dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

d) jeżeli Zamawiający z jakichkolwiek przyczyn zostanie pozbawiony dofinansowania/części 

dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy. 

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem  

o zapłacenie za rzeczy już dostarczone.  
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego 

sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w tym wskazanych w §7 ust.1 lit a, b i c; 

b) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

c) w wysokości 1% ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie, określonej zgodnie  

z § 1 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy); 

2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia  

przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu                      

z różnych tytułów. 

4. Naliczone kary umowne na podstawie § 8 nie mogą przewyższać 50% wartości brutto określonej 

w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej.  

6. Zamawiający może dokonać potracenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy chyba, że uprawnienie do potrącenia zostało wyłączone na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 9 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 

1. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie 

województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązuje się  

do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres dwóch lat od dnia 

31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,  

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego ww. projektu. Okres, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego 

lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w ww. projekcie albo na należycie 

uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie. Po zakończeniu wyżej wskazanych postępowań, o czym Wykonawca zostanie 
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poinformowany pisemnie, okres przechowywania, o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie  

na nowo. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania 

Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych  

od jej podpisania, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności całej korespondencji związanej 

z realizacją umowy, protokołów odbioru oraz dokumentów finansowych związanych  

z realizowaną umową. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 

nośnikach danych. 

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia  

lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1., 

Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 

dokumentów związanych z realizowaną umową w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1., Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1. Powyższe 

zmiany nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do końca okresu obowiązywania Umowy do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o: 

a) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Wykonawcę lub jego wierzycieli  

lub podwykonawców; 

b) pozostawaniu przez Wykonawcę w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi 

komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

wystąpienia powyższych okoliczności; 

c) złożeniu wobec Wykonawcy wniosku lub wszczęciu któregokolwiek z postępowań 

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; 

d) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym 

skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

wystąpienia powyższych okoliczności, oraz o każdej zmianie w tym zakresie, w terminie  

7 (siedmiu) dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o tej zmianie. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą  

przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

oraz trzy dla Zamawiającego.  

4. Wszystkie załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 



  
Załącznik nr 2 do umowy  

  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU  

  

Dostawca: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Województwo Łódzkie: ……………………………………..………………………………………  

  

Podmiot leczniczy: ……………………………………..………………………………………  

  

 

  

W  dniu  ………………………..  w  ………………………………  Dostawca  przekazał  

Województwu Łódzkiemu, a Województwo Łódzkie odebrało i przekazało podmiotowi 

leczniczemu następujący sprzęt:  

  

Lp.  NAZWA  
ILOŚĆ 
SZTUK  

WARTOŚĆ  NUMER SERYJNY  
(JEŚLI DOTYCZY)  

1.          

2.          

  

  

Podmiot leczniczy: ……………………………………………………………………………...……   

Potwierdzam ilość i jakość środków sprzętu: TAK / NIE*  

  

Zastrzeżenia:  

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

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

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

  

  

Sposób załatwienia zastrzeżeń:  

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

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

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

  

   
 ……………………………………………………          ……………………………………………………  
 Dostawca  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE   

  

  

  

  

    
……………………………………………………  

PODMIOT LECZNICZY  
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  Miejscowość, data (dd-mm-rrrr) 

(oznaczenie Wykonawcy)   
 
 

Oświadczenie o braku przynależności / przynależności  
Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację i 
konfigurację Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2” 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że : 
 

1. NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy PZP z żadnym z Wykonawców, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

 
2. NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia: 
W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne 
dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. 

1.  

2.  

3.  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

* niepotrzebne skreślić  
 
 
 

UWAGA: 

 W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, niniejsze oświadczenie jest 
składane przez każdego z nich z osobna. 
 

 Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA 
NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, po zapoznaniu się  
z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty. 
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