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Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa Pzp”) 

w trybie nieograniczonym bez możliwości negocjacji. 

 

 

                                                                                               Z poważaniem 
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Informacje wstępne 

 Numer i tytuł postępowania.  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Publikacja DUUE 2021/S 063-160053 nr z dnia 31.03.2021 R. 
Nr ref. : ZP/PN/12/03/2021 

oraz tytułem: 

KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA 

POTRZEB WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego 

postępowania powinni powoływać się na ten znak i tytuł. 

 Specyfikacja warunków zamówienia stanowi:  

   - podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,  

   - integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem.  

 Specyfikacja warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:  

 

Rozdział I  -  Instrukcja dla Wykonawcy 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ  

Formularz cenowy – załącznik nr 2 

Harmonogram wykonywania usług pralniczych  - załącznik nr 5 do 

SWZ 

Wykaz bielizny do prania (asortyment)- załącznik nr 6 do SWZ 

Rozdział II  -  Wzór umowy – załącznik nr 4  

Rozdział III  -  Formularz oferty - załącznik nr 3 do SWZ 

wzór – wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu 3 lat usług  

– załącznik nr 8 do SWZ 

Rozdział IV - Oświadczenie JEDZ - załącznik nr 7  

Rozdział V     - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 

kapitałowej – załącznik nr 9 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp – załącznik nr 10 

                               Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 – 

załącznik nr 11 
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Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

Adres strony internetowej Zamawiającego – www.spzoz.jgora.pl   

Adres poczty e-mail Zamawiającego – przetargi@spzoz.jgora.pl 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na platformie zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj 

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej nr: DUUE 2021/S 063-160053 oraz na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 

Specyfikacja Warunków Zamówienia została opublikowana na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj  

 

 

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze; 58-506 Jelenia 

Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. 075 753 7286, zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 132  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.), w trybie nieograniczonym bez możliwości negocjacji o szacunkowej 

wartości przekraczającej progi unijne i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 10 000 euro. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części: „SWZ”), stosuje się przepisy 

wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  przez okres 24 miesięcy usługi prania 

mailto:przetargi@spzoz.jgora.pl
https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje
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bielizny i odzieży szpitalnej obejmującej dezynfekcję, pranie, suszenie, 

prasowanie bielizny i odzieży szpitalnej  zgodnie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej.  

2. Odbiór brudnej i dostarczenie czystej bielizny i odzieży realizowany będzie  

środkiem transportu Wykonawcy do wyznaczonych punktów zgodnie                     

z harmonogramem który stanowi załącznik nr 5. 

3. Środek transportu musi być przystosowany do przewozu bielizny i odzieży                   

w kontenerach (kontenery zamknięte z podziałem na bieliznę czystą i brudną)         

z podziałem na strefę brudną i czystą. 

4. Wyprana bielizna szpitalna musi być prasowana lub maglowana, poskładana         

i posegregowana wg rodzajów (poszewki, poszwy, prześcieradła, podkłady i 

inne), wg nazw oddziałów oraz opakowana w folię zabezpieczającą przed 

zabrudzeniem podczas transportu. Bielizna po wypraniu wraca do punktu z 

którego została zabrana. 

5. Rodzaj dokumentacji zdawczo- odbiorczej ustali Zamawiający w porozumieniu       

z Wykonawcą. 

6. Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia (przez cały okres trwania umowy): 

dostarczenia dostatecznej ilości druków protokołów zdawczo-odbiorczych, 

stosowania środków piorących, chemicznych i dezynfekcyjnych, które posiadają 

wymagane atesty, zezwolenia i opinie.  

7. Czas wykonania jednej partii prania wynosi 48 godziny. 

8. Od Wykonawcy wymagać się będzie stosowania  technologii prania zleconej 

przez nadzór sanitarno epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych 

oddziałów szpitalnych. 

9. Asortyment prania (wykaz bielizny do prania) określa Załącznik nr 6. 

10. Rodzaje bielizny ze względu na jej zanieczyszczenie lub skażenie określone są      

w Załączniku nr 1. 

11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

➢ Wykonawca powinien posiadać pralnię spełniającą wymogi pralni szpitalnej 

zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi obowiązującymi                    

w zakładach opieki zdrowotnej. 

➢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

➢ Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

➢ Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

➢ Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz 

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia.  

➢ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

➢ Zamawiający musi mieć możliwość kontroli pralni oraz wglądu do protokołów 

kontroli Stacji Sanitarnej co najmniej jeden raz na rok.                                                                                                                                               
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Tytuł  CPV dla pakietu 

KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA 

BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA 

POTRZEB WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH 

ZAMIEJSCOWYCH 

98310000-9 – usługi prania i 

czyszczenia na sucho 

98311000-6 – usługa odbierania prania 

98315000-4 – usługi prasowania 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do 

SWZ.   

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego 

przedmiotu zamówienia, określonego w wykazie asortymentowo-ilościowym (załącznik 

nr 6) i  formularzu  cenowym załącznik nr 2 do SWZ), bez prawa do roszczeń z tego 

tytułu przez Wykonawcę. 

3.4.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

3.5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

3.7.  Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość 

szacunkową,  

   3.8.  Zamawiający nie przewiduje powtórzenia zamówienia, 

   3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, 

3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Koszty udziału  

w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

3.12.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

zatrudnienia minimum 1 osoby na umowę  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 

zakresie realizacji zamówienia do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia, 

2) termin i okres zatrudnienia: 

zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i 

powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia, 

3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 
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czynności, o których mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, 

wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały 

warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności, 

4) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności, o 

których mowa w pkt 1: 

a) wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie 

nie dłuższym niż do 3 dni roboczych) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów 

o pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS; 

b) wykonawca, w przypadku określonym w pkt 3, niezwłocznie – nie później niż do 3 dni 

roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy – informuje Zamawiającego, 

5) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek posiadania listy obecności osób, o których 

mowa w pkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 

do 3 dni roboczych) przekazywać Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności; 

b) niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w 

wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek: 

– niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1 i 3, lub, 

– niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 4. 

 

4. Termin wykonania  i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

• od dnia podpisania  umowy przez okres 24 miesięcy - usługi sukcesywne. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 

a) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6,         

58-500 Jelenia Góra,  

b) „Wysoka Łąka” ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary, 

c) Zakład Opieki Leczniczej ul. Wysokogórska 19, 55-420 Bolków.  

       

       -  zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego 
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Załącznik Nr 2 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Przedmiotowe środki dowodowe, w tym: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu; oświadczenie składa się na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie: „JEDZ”, sporządzonym 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(Dz.Urz.UE L3 z 06.01.2016r., s. 16), Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SWZ w Załączniku nr  

4  do SWZ (wzór JEDZ) oraz w „Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia 

elektronicznej wersji JEDZ”  (poniżej): 

===================================================================

=============== 

Krok 1 Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane 

przez Wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i 

utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego w SWZ. 

Krok 2 Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(oświadczenia podmiotów składających ofertę/wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w 

jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp), 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne; podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 z późn. zm.); dostawcy kwalifikowanych usług 

zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 

Krok 3 Stworzony lub wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ ma 

zostać dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest 

postępowanie (link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy 

https://www.platformazakupowa.pl/wcskj). 

Krok 4 W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy 

Pzp Wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

http://www.platformazakupowa.pl/wcskj
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za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku 

„Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie 

(link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy 

https://www.platformazakupowa.pl/wcskj). 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu. 

JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 

twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych 

Sekcji A, B, C i D 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

(JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*. 

Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

Informujemy, że pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/  Urząd Zamówień Publicznych 

udostępnił narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie 

i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej 

(eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy: 

a) ze strony internetowej Zamawiającego: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj  

pobrać plik JEDZ będący Załącznikiem nr 7 do SWZ, 

b) uruchomić stronę:  https://espd.uzp.gov.pl/   

 
1) * W związku z okolicznością, że ustanowiony w postępowaniu warunek dotyczący doświadczenia 

Wykonawcy nie dotyczy wykonaniu usług lub robót budowlanych, Zamawiający nie wymaga złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. 

https://www.platformazakupowa.pl/wcskj
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/wcskj
https://espd.uzp.gov.pl/
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c) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem 

wykonawcą”, następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać plik 

JEDZ będący Załącznikiem nr do SWZ wybrać kraj „Polska” i postępować dalej 

zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie 

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

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

 

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - 

składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

(lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub 

podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, 

przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, 

Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

5.2 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni 

aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp, 

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 Ustawy 
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Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może 

sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ. 

Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, 

sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, 

sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące  przed ich złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:  

− art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Ustawy Pzp, 

− art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp. 

Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SWZ. 

5.3 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

− zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. pkt 1) składa informację  

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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,  

w zakresie, o którym mowa w pkt 5.2. pkt 1). Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 
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− zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. pkt 3) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy 

Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze wzglądu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty  

i oświadczenia wskazane powyżej składa również Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia. Postanowienia pkt 5.3 i 5.4 stosuje się odpowiednio. 

Uwaga: Dokumenty wskazane w pkt 5.3 i 5.4 należy złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z 

oryginałem opatrzony kwalifikowanym podpisem. Dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

 

 

6. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych 

ofertach: 

6.1.    Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3 do SWZ). 

6.2.    Wypełniony formularz cenowy  (załącznik nr 2 do SWZ). 

6.3.    Podpisany i zaakceptowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 1 do SWZ). 

6.4.    Dowód wniesienia wadium.  

• Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem - należy dołączyć do oferty 

kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany                 
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z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. 

• Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał 

dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego. 

6.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się 

na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych 

do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez 

notariusza. 

6.6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla 

osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić  

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

➢ Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz                        

z tłumaczeniem na język polski. 

7.       Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj. do dnia 16.04.2021r.      

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa  w pkt 8.1 SWZ. 

7.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację  warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

7.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja 

nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona 

na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

7.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych                       
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w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 2019), prowadzi się                

z zachowaniem formy pisemnej. 

7.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7.8  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również drogą 

elektroniczną email: przetargi@spzoz.jgora.pl z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, 

oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie 

przesłać pisemnie na adres Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej.  

7.9 Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń                  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz 

pełnomocnictw.  

7.10 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną na wskazany adres e – mail, zostało mu doręczone w sposób, który 

umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.  

7.11 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00)  są : Kontakt 

formalno – prawny: Ewelina Szeląg, Przemysław Bogdanowicz, Karol 

Orkiszewski; e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ  

O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: 

ZP/PN/12/03/2021. 

 

8. Wadium 

8.1    Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego  

pakietu, przed upływem terminu składania ofert (do 04.05.2021 r., godz.: 11:00), na 

cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert: 

Wadium  

     24 543,00 zł  

 

8.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.4.1 Pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta BANK 

MILLENNIUM S.A. nr rachunku: na konto: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728 z 

dopiskiem „WADIUM – KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA DLA POTRZEB  

WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH (NR REFERENCYJNY: 

ZP/PN/12/03/2021) 

8.4.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                        

-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

8.4.3 Gwarancjach bankowych; 

8.4.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

8.4.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. nr 42, poz. 299). 

8.5     Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8.6       Zamawiający zaleca, aby dla: 

8.6.1  Wadium wniesionego w pieniądzu – przelewem – dołączyć do oferty dokument  

potwierdzenia dokonanego przelewu (w formie elektronicznej), lub wygenerowane z 

systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. 

8.6.2 Wadium wniesionego w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał 

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który zostanie opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważniona do jego wystawienia; 

Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 

ust. 6 Ustawy Pzp; 

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. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione w formie innej niż pieniężna 

spełniało następujące warunki: 

1. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

2. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert);  

3. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

4. powinno wskazywać podmiot będący beneficjentem poręczenia lub gwarancji; 

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na 

podstawie art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z 

jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

8.7   Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. 

8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający  

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
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ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.10 0ferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy 

Pzp zostanie odrzucona. 

8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

8.13 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  

a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których 

mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy Pzp, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie. 

 

9. Termin związania ofertą 

9.1  Wykonawca pozostaje związany ofertą do upływu terminu określonego datą  

w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

9.2      W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  
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9.4      W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

9.5       Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 Ustawy Pzp, 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

9.6 W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, następuje wraz z 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.9Zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym  

w dokumentach zamówienia. 

9.7 Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

9.8 W przypadku braku zgody, o której mowa w art. 252 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

9.9 Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

b) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu  

związania ofertą. 

10.       Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1 Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SWZ w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) pod rygorem 

nieważności. Oferta  ma być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji 

dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i materiały (główne i pomocnicze). Należy uwzględnić 

również wszystkie zdarzenia nieprzewidziane w SWZ, a niezbędne do prawidłowego 

wykonania w/w przedmiotu zamówienia. 

10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie.  

10.3 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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złożonym przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, sporządzona według wzoru formularza oferty i wykazu 

asortymentowo-ilościowego wraz formularzem cenowym stanowiących załączniki do 

niniejszej SWZ i ma zawierać:  

1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany 

adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, 

e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu 

osoby upoważnionej do kontaktów 

2. Załącznik nr 2 - WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ Z FORMULARZEM  CENOWYM 

3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.6. 

4. Załącznik nr 7 - JEDZ 

5. Dowód wniesienia wadium. 

10.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

10.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

                      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.6    Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub   

Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do 

oferty. 

10.7  Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski       

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.8  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty 

dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta musi  być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających 

dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; 

.xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

   Zgodnie z wymaganiami przedmiotowego postępowania, Wykonawcy muszą złożyć 

do upływu terminu składania ofert opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowane: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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− Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ; 

− Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

Załącznik nr 1 do SWZ wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które     

muszą zostać spełnione.  

W/w wzór Załączników nr 1 i 2 do SWZ należy wypełnić w całości, bez 

wprowadzania zmian w ich treści – stanowią one integralną część oferty – deklarację 

Wykonawcy co do jej treści, brak tych załączników, zawierających treści zgodne ze 

wzorami określonymi w SWZ spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu 

przez Zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych przepisami Ustawy Pzp w 

zakresie oceny ofert). 

Załączniki nr 1 i 2 do SWZ nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 

Ustawy Pzp oraz wyjaśnieniom w trybie art. 128 ust. 4 tej ustawy. 

10.9      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

            Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy 

znk, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie 

może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wymogiem jest, aby każda 

informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku  

i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną 

utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, 

w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 Ustawy, 

zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia 

łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla 

każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 pkt 1 Ustawy 

Pzp. 
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10.10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 

10.3 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów. 

10.11 PODWYKONAWSTWO: 

               Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

        Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia          

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

10.12   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

     SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,     

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

11 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty   

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

 

11.Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą 

platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 04.05.2021 

r. do godziny. 11:00.  

11.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego  poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 11.1. 

11.3 Zamawiający z uwagi na elektronizację zamówień publicznych, w tym elektroniczne 

składanie ofert – nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

11.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej za 

pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj informację  

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.5 Data, o której mowa w pkt 11.1. i 11.2. może ulec zmianie w przypadku np. 

wydłużenia terminu na składanie ofert. 

11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj,  informacje 

o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

   Zapisy niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie do składania ofert w 

możliwych negocjacjach, o których poinformuje Zamawiający na stronie internetowej za 

pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj.  
 

 

 

12.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp: 

13.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

13.2 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 109 Ustawy Pzp. 

13.3 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 

110 ust. 2  Ustawy Pzp, w przypadku gdy wykaże Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w tym ustępie.  

13.4 Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 

16.3., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę. 

13.5  W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2., Zamawiający może nie wykluczać   

Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w oczywisty sposób nieproporcjonalne, w 

szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest 

wystarczająca do wykonania zamówienia. 

13.6 Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a-c Ustawy Pzp, wskazuje, że 

wystąpienie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, niespełnianie warunków 

udziału w postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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14. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający odstępuje od sprecyzowania warunków udziału w przedmiotowym 

postępowaniu, wobec czego Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

 

15.  Opis sposobu obliczenia ceny 

15.1 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 

wykazie asortymentowo- cenowym oraz z  formularzu cenowym, do którego składa 

ofertę. 

15.2 Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 

15.3 Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

15.4 Wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  

=  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto. 

15.5 Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty. 

15.6 W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 

groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

15.7 Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez 

Zamawiającego  

w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

15.8 Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza 

cenowego brutto. 

15.9 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. 

zm.) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W ofercie, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca ma obowiązek wskazania, że 

wybór jego ofert będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

15.10 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju 

spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
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do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz 

pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, 

wynikających z innych przepisów, w tym celnych. 

 

16. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert 

16.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

A. cena oferty: 60% - 60 punktów  

Sposób obliczania punktów :  

KRYTERIUM – cena brutto za całość pakietu – waga 60 %.  

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującego  wzoru:  

 

                  najniższa zaoferowana cena 

  Cena =                                                                   x 60 

                    cena badanej oferty brutto 

 

B. termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych (usunięcie zgłoszonej 

           wady) : 20% - 20 punktów.  

KRYTERIUM obejmuje przedział czasowy, w którym Zamawiający oczekuje 

rozpatrzenia reklamacji, obejmującego maksymalny akceptowalny przez niego 

czas rozpatrzenia reklamacji, jak również okres minimalny, realny do 

dotrzymania. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną 

przyznane punkty według następującej skali punktacji:  

 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji (usunięcie 

zgłoszonej wady) 

Ilość przyznanych punktów 

 do 3 dni 
20 pkt 

 

4 dni 
10 pkt 

 

5-7 dni  

 
5 pkt 

powyżej 7 dni (max 10 dni)  0 pkt 

 

Wysokość oceny terminu rozpatrzenia reklamacji dokonana będzie na podstawie 

ocen punktowych przyznanych zgodnie z w/w tabelą.  

 

C. Certyfikat ISO wg normy PN-EN 9001:2008: 20% - 20 punktów.  

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty 

według następującej skali punktacji:  

 

Certyfikat ISO Ilość przyznanych punktów 
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PN-EN 9001:2008 
20 pkt 

 

BRAK 
0 pkt 

 

 

 

 

Wzór całościowej punktacji oferty:  

          

            ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  zostanie obliczona w następujący sposób: 

            NP = A + B+C  

 

16.2 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert. 

16.3  Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

16.4 W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie jednego z parametrów 

zdefiniowanych przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, iż oferta spełnia 

wymogi na poziomie minimalnym. Takie założenia zostaną przyjęte do dokonania 

oceny i punktacji oferty. 

17.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty      

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

17.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako   

najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do SWZ 

wzorze umowy.  

17.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą   

          w terminach określonych w art. 264 Ustawy Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany do 

podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17.3      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

17.4      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia zawarte są w załączonym do SWZ wzorze umowy,  który 

stanowi integralną część SWZ – Rozdział II. 

17.5 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, 

stanowiącym Rozdział II SWZ. 
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17.6 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna  

z okoliczności wymienionych w art. 455 Ustawy Pzp. 

17.7 Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono we wzorze umowy. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

18.1   Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo   

regulują  przepisy Działu IX Ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast.  

Ustawy Pzp). 

18.2  Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy Pzp. 

18.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 

ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której 

mowa w art. 470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

18.4 Postępowanie odwoławcze:  

18.4.1 środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

18.4.2 Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp; 

18.4.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 



 

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  SSZZPPIITTAALLNNEE  

            KKOOTTLLIINNYY  JJEELLEENNIIOOGGÓÓRRSSKKIIEEJJ  
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

        

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640                                                                
               

 

 

 

 
tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

18.4.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

18.4.5 Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

w sposób inny niż określony w pkt 1). 

18.4.6 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.1.5. 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 

18.4.7 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

18.4.8 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego punktu nie stanowią inaczej. 

18.4.9 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

18.4.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18.5 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

19. Ochrona danych osobowych 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem  
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o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

19.1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO† będzie w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

• Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.  Dotyczy to w szczególności: 

• Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

• Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej 

skierowanej do realizacji zamówienia. 

19.2 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”, Zamawiający informuję, że:  

 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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19.2.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzkie Centrum 

Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra; 

19.2.2 z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Centrum 

Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej można się kontaktować pod nr tel. 

75/7537259 oraz poprzez e-mail:    ochronadanych@spzoz.jgora.pl; 

19.2.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

„KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPTALNEJ DLA 

POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY 

JELENIOGÓRSKIEJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH” 

NR REFERENCYJNY ZP/PN/12/03/2021 (NR OGŁ. DUUE 2021/S 063-

160053 Z DN. 31.03.2021 R.); 

19.2.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 

oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), (zwaną dalej: „Ustawa 

Pzp”);   

19.2.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

19.2.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

Ustawy Pzp;   

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

19.2.8 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 

mailto:ochronadanych@spzoz.jgora.pl
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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; 

19.2.9 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. 

 

20 Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie obejmuje:  

Wykonanie usługi  kompleksowego prania bielizny i odzieży  szpitalnej dla  potrzeb 

placówek WCSKJ oraz w jednostkach zamiejscowych  

 

I. Rodzaje bielizny szpitalnej( brudnej): 

1. bielizna zabrudzona i skażona: 

➢ bielizna zabrudzona – jest używaną bielizną, ale nie zanieczyszczoną i nie    zakażoną, 

która wymaga prania  i dezynfekcji termicznej  

➢ bielizna skażona  – jest używaną bielizną  zanieczyszczoną wydalinami,    

wydzielinami , krwią  lub płynami  ustrojowymi – wymaga prania, dezynfekcji 

chemicznej i termicznej  

  2 .bielizna zakaźna: 

1. bielizna zakaźna – jest to bielizna od chorych z rozpoznanym lub    podejrzewanym 

zakażeniem drobnoustrojami ( w tym prątki gruźlicy) -wymaga procesu prania 

połączonego z dezynfekcją chemiczną i termiczną  

− bielizna termo wrażliwa 

• bielizna ulegająca  uszkodzeniu w normalnych procesach prania i dezynfekcji 

termicznej (odzież ochronna personelu, firany,  poduszki, koce, materace, obrusy, 

sukna, itp.) wymaga   zastosowania od wykonawcy odpowiednich technologii   

 

II. Zakres obowiązków  Wykonawcy: 

1. Kompleksowe  pranie, dezynfekcja bielizny i pościeli szpitalnej, prasowanie, maglowanie, 

pakowanie  i składanie bielizny z zachowaniem wymogów sanitarnych, oraz dodatkowo 

sterylizacja bielizny noworodkowej i dzieci młodszych. 

2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za wdrażanie i   realizację 

usługi w zależności od rodzaju asortymentu przeznaczonego do prania. 

3. Zapewnienie przeźroczystych worków foliowych przeznaczonych do pakowania  bielizny 

czystej wg asortymentu (dotyczy w szczególności bielizny noworodkowej i dziecięcej 

pakowanej po 20 szt. w worek foliowy hermetycznie zamykany)  oraz kontenerów do 

transportu  bielizny na wymianę. 

4. Zapewnienie  w cenie usługi dla bielizny brudnej zakaźnej ( Oddział Chorób Płuc              

i Gruźlicy „Wysoka Łąka”) czerwonych, podwójnych rozpuszczalnych worków zgodnie    

z zapotrzebowaniem.  

5. Pranie bielizny oznakowanej jako „ zakaźna” oddzielnie , a po wypraniu oznakowanie       

i oddzielne zapakowanie. Przez oznakowanie należy rozumieć: 

a) BZ – bielizna zakaźna 
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b) nazwa oddziału 

c) asortyment bielizny 

6. Transport własnym środkiem transportu bielizny czystej i brudnej -   samochody przez 

6 dni roboczych wg. ustalonego przez Szpital   harmonogramu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynów i 

wniesienia czystej do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Postępowanie z bielizną w zależności  od stopnia zagrożenia  mikrobiologicznego 

zgodnie z podziałem obowiązującym w WCSKJ : 

a) bielizna zabrudzona i skażona 

b) bielizna zakaźna  

c ) bielizna termo wrażliwa 

9. Pokrywanie kosztów  zakwestionowanych  posiewów mikrobiologicznych z bielizny, 

które wykona Kierownik Działu Epidemiologii  w ramach nadzoru sanitarnego. 

10. Zastosowanie profesjonalnych środków chemicznych piorących i dezynfekcyjnych     

w celu zapewnienia: 

• prawidłowego poziomu czystości  mikrobiologicznej 

• poziomu bieli 

• trwałości koloru 

• inkrustacji tkanin 

• wytrzymałości bielizny na rozciąganie 

• odpowiednich walorów użytkowych 

11. Zapewnienie  ciągłego obiegu czystej bielizny  - ścisłe  przestrzeganie godzin  dostaw 

czystej bielizny i odbioru brudnej bielizny ( zgodnie z   harmonogramem- zał. nr 5 do 

SIWZ ).Czas oczekiwania na czysty produkt  nie dłuższy niż  48 godzin – 

Jednostki w Jeleniej Górze i Bolkowie; do następnej dostawy w Jednostce 

„Wysoka Łąka” w Kowarach. 

12. Zabezpieczenie transportu bielizny  zapewniającego niezawodność dostaw, w 

kontenerach spełniających wymagane przepisy BHP oraz higieniczno – sanitarne          

( śluza do dezynfekcji kontenerów, kontenery wyłożone pokrowcami, bielizna czysta 

zapakowana w  worki foliowe lub zafoliowana) 

13. Wykonawca jest zobowiązany do : 

➢ transportu bielizny fasonowej  na wieszakach zafoliowanych w  pozycji  

wiszącej 

➢ posiadania samochodów  wyposażonych  w windy i przedziały na kontenery z 

bielizną  brudną i czystą 

14. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NA WEZWANIE (w terminie nie krótszym niż 10 

dni) DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ wykazu  dokumentów 

potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego):Wykonawca przedstawi  ostatni aktualny protokół z 

kompleksowej kontroli sanitarnej pralni, dopuszczający Podmiot do wykonywania 

usługi specjalistycznej prania bielizny szpitalnej   przeprowadzonej przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną.  

 

15. Wykonawca zapewni pranie koców, materacy, poduszek  3x w tygodniu,  odzieży 

ochronnej personelu 2 x w tygodniu. Czysta bielizna na oddział noworodkowy i 
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dziecięcy  ma być poddana   procesowi sterylizacji parowej. Zamawiający dopuszcza 

sterylizację przedmiotowego asortymentu poprzez zastosowanie procesu maglowania 

przy założeniu minimalnej temperatury pary – t min. 185 0C. 
  

16. Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność za powierzoną bieliznę.  W przypadku 

strat ( zniszczenia , zagubienia)  ponosi   koszty związane z  zakupem bielizny dla 

Szpitala.  Termin reklamacji 3 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego 

odkupienia bielizny 14 dni.  Zamawiający dopuszcza drobne naprawy krawieckie        

w przypadku zniszczenia tj. przetarcia, przedarcia.  

17. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których  Wykonawca nie mógł  

wcześniej przewidzieć zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego   o zaistniałych trudnościach i sposobie ich rozwiązania. Jeżeli 

Wykonawca nie wykona usługi z winy leżącej po jego stronie,  Zamawiający zleci 

usługę innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę. 

18. W przypadku większej ilości dni wolnych od pracy lub wyraźnego zwiększenia się 

popytu usług ponad przeciętną wysokość od ustalonej w harmonogramie,  Strony 

ustalają możliwość uzgodnienia terminu wykonania usługi z trzydniowym 

wyprzedzeniem celem zapewnienia rytmiczności świadczonych usług. 

19. Jeżeli umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany w harmonogramach. 

20. W związku z obowiązkami Zamawiającego w ramach wynikających z ustaw 

obowiązków obronnych oraz kryzysowych i nadzwyczajnych , Wykonawca  

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości  świadczenia usług,  także w sytuacjach 

kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, w których Zamawiający zobowiązany jest do 

działania. 

21. Wykonawca  odbierze brudną bieliznę z siedziby Zamawiającego,  poświadczając ten 

fakt swoim podpisem w specyfikacji. 

22. Wykonawca dostarczy  czystą bieliznę do siedziby Zamawiającego , który potwierdzi 

odbiór bielizny swoim podpisem w specyfikacji.  Zamawiający   zobowiązuje się do 

oznakowania bielizny. 

23. Dostawa i odbiór potwierdzone zostaną  protokołem  , w którym  określona zostanie 

data czynności, ilość przekazywanej lub odbieranej bielizny oraz niezbędne 

informacje dodatkowe.  

 

III. Reklamacje i kary umowne 

 

Reklamacja – to czas gwarantujący wymianę zakwestionowanej bielizny szpitalnej, zwrot 

zagubionej odzieży medycznej lub bielizny szpitalnej, naprawy uszkodzonej odzieży lub 

bielizny szpitalnej 

 

1. W razie stwierdzenia braków ilościowych zniszczenia, uszkodzenia bielizny lub wad 

wykonanej usługi Zamawiający niezwłocznie zgłosi wykonawcy reklamację,  sposób 

udokumentowany nie później niż do 3(trzech) dni od chwili obecnej odbioru wypranej 

bielizny od Wykonawcy. 

2. W przypadki reklamacji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w terminie 
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określonym w protokole, nie dłuższym niż 7 dni od chwilo odbioru reklamowanego 

asortymentu. W przypadku zniszczenia bielizny oraz braków ilościowych Wykonawca 

będzie zobowiązany do zakupienia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 

takiej ilości i rodzaju bielizny jaka uległa zniszczeniu lub zaginięciu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  przypadku 3-krotnej 

zwłoki wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub 3-krotnej reklamacji jakości 

wykonanej usługi, jednorazowej rażącej zwłoki rozumianej jako okres przekraczający 

3 dni, w razie  utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia 

działalności, a nadto w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

dotyczących harmonogramu dostaw. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialny jest Wykonawca oraz w przypadku nieuzasadnionego 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie od 

Wykonawcy kara umowna w wysokości 5%. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

5. Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy, zamawiający w 

razie zwłoki wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu wykonawcy i wyznaczeniu 

mu ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak 

również zlecić wykonywanie określonych procedur osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. To samo dotyczy, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w 

taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy w terminie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z 

tytułu niewykorzystania w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego 

wykonania świadczeń pralniczych objętych umowa w następujących wypadkach: 

a) W razie wystąpienia opóźnień w odbiorze lub dostawach bielizny w wysokości 

15% wartości niezrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

b) Za wadliwe wykonanie usługi w wysokości 5% wartości wadliwej usługi, 

c) W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie 

czystości bakteriologicznej pranej bielizny (odzieży) oraz w zakresie 

technologii prania w wysokości 20% wartości każdorazowo wykonanej usługi 

 

IV. Wykonawca do ofert dołączy: 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy, że Pralnia znajduje się pod stałym nadzorem sanitarnym. 

2. Oświadczenie, że posiada zgodnie z polskim prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia 

na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy. 

3. Oświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość  

mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wdrożonego planu higieny pralni. 

5. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie złożone dokumenty dotyczą pralni, w której 

będzie wykonywana usługa. 

6. Wykaz używanych profesjonalnych środków chemicznych piorących i 

dezynfekcyjnych do bielizny szpitalnej w tym do noworodkowej i dziecięcej. 
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tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

 

 

V. Harmonogram dostaw i odbioru bielizny: 

 

WCSKJ – Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 

sobota w godz. od 8.00 do 13.00 

JEDNOSTKA ZAMIEJSCOWA „WYSOKA ŁĄKA” Kowary ul. Sanatoryjna 27 

wtorek, czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00 

ZOL BOLKÓW ul. Wysokogórska 19 poniedziałek, środa, piątek od godz. 8.00 do 13.00 

 
 

VI. Średnie 1 miesięczne ilości bielizny :  

• WCSKJ Jelenia Góra – 15.000,00kg,  

• Jednostka Zamiejscowa „Wysoka Łąka” - 1.500,00kg,   

• ZOL Bolków – 1.300,00kg. 

• Procesowi sterylizacji będzie podlegać bielizna noworodkowa i dzieci młodszych       

w ilości miesięcznej ~ 750,00 kg. 

VII. Kryteria oceny: 

cena oferty                                                                               60% 

termin rozpatrzenia reklamacji (usunięcia zgłoszonej wady) 20% 

certyfikat ISO wg normy PN-EN 9001:2008                          20%                                                                

 

1. Cena 1 kg prania podana w ofercie wina obejmować wszystkie koszty wykonania 

usługi w tym koszty wszystkich środków używanych w procesie prania, koszty 

transportu bielizny, ewentualnych napraw uszkodzonej bielizny i wymianę bielizny 

nie nadającej się do użytku na nową. Przy kalkulacji kosztów należy uwzględnić 

zróżnicowanie nakładów na poszczególne rodzaje bielizny. 

 

      ..............................................................                                                                         
(podpis i  pieczęć osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik  nr 2 do SWZ 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 
        

Lp. Przedmiot zamówienia  j.m. Szacunkowa  ilość 

zamówienia na okres 

36 miesięcy 

 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Łączna  cena 

netto 

Stawka 

VAT 

% 

 

Łączna cena  brutto 

A B C D E F=(DxE) G H= (F+G) 

1.  

Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej 
 

kg  

    

łączna wartość netto ; brutto w PLN 

( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) 

 

   

 

 

 ……………………………………………………………………. 
      Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub  
      osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

                              w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y 

   



            
 

 
 

 

 
Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

Harmonogram wykonywania usług pralniczych 

 
 

DOT. KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA 

POTRZEB WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH 

NR REFERENCYJNY : ZP/PN/12/03/2021 
 

 

 

➢ WCSKJ -Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6   

      - poniedziałek , wtorek , środa, czwartek,  piątek , sobota  

      w godz.  od godz.8.00  do 13:00  

 

➢ JEDNOSTKA ZAMIEJSCOWA „WYSOKA ŁĄKA”  Kowary                        

ul. Sanatoryjna 27  - wtorek, czwartek od godz.8.00  do 13:00  

 

 

➢ ZOL BOLKÓW  ul. Wysokogórska 19 - poniedziałek, środa, piątek                       

-od godz.8.00   do 13:00  
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       Załącznik nr 6 do SWZ 
 
 

           WYKAZ BIELIZNY  I ODZIEŻY DO PRANIA 

 

Lp.  Wykaz asortymentowy  szacunkowa ilość prania        

w okresie 1 miesiąca  

w szt. 

szacunkowa ilość prania  

w okresie 1 miesiąca  

w szt. 

szacunkowa ilość prania        

w okresie 1 miesiąca  

w szt. 
WCSKJ – Jelenia Góra WYSOKA  ŁAKA ZOL BOLKÓW 

1.  Pieluchy / myjki 3750/50 8  

2.  kaftany  1170   

3.  śpiochy  650   

4.  piżamy dziecięce kpl. 20   

5.  kocyki małe  330   

6.  koce duże  480 80 50 

7.  materace 50 7  

8.  poduszki /  poduszki „Jaś” / 

poduszki z gąbki 220/70 60 30/15 

9.  poszwy duże  4900 380 340 

10.  poszwy małe  90   

11.  poszewki  5200   

12.  poszewki „JAŚ”  110 20 38 

13.  prześcieradła 5800 450 350 

14.  podkłady  320 150 240 

15.  fartuchy operacyjne  4   

16.  podkłady operacyjne  220   

17.  prześcieradła operacyjne  10   

18.  fartuchy lekarskie /kitle lab.  20  

19.  bluzy lekarskie  210 160  

20.  spodnie lekarskie  120 80  

21.  Spódnice lekarskie  10 10  

22.  Sukienki lekarskie   30  

23.  bluzy  operacyjne /barierowe 130/30   

24.  spodnie operacyjne / barierowe 70/50   

25.  firany  20   

26.  parawany 70 1  

27.  bluza piżamowa  210 220  

28.  spodnie piżamowe  120 150  

29.  koszule szpitalne  110   

30.  ręczniki  frote 610 100 860 

31.  pokrowce na materace / 10/86 5 4 
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gumowane 

32.  obrusy 

60 130 

16 

 

33.  worki na brudną bieliznę 120   

34.  kołdry 20 65 10 

35.  kurtki ocieplane  5   

36.  prześcieradła frotte -   

37.  ścierki  30 35 270 

38.  sukienki operacyjne  5   

39.  spódnice operacyjne  5   

40.  szlafroki  10 5  

41.  zasłony prysznicowe  20   

42.  serwetki, bieżniki  30 6  

43.  Czapeczki  noworodkowe  120/60   

44.  mopy     

45.  rożki  200   

46.  koszule nocne  70 15 265 

47.  pokrowce małe   15  

48.  serwety zabiegowe 210   

49.  zasłony  -   

50.  bluzy dresowe 5 5  

51.  podkoszulki 60  650 

52.  swetry 5   
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ROZDZIAŁ II   -  WZÓR UMOWY   zał. nr 4 do SWZ  

 

 

UMOWA PN  /............. / 2021 

 

zawarta w dniu  …………………   roku  Jeleniej Górze pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej , 58-506 Jelenia Góra, ul. 

Ogińskiego  6, NIP 611-12-13-469,  REGON  000293640,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS  0000083901 , reprezentowanym  przez  : 

Nikolaja Lambrinowa           -  Dyrektora  

zwanym w treści umowy „Zamawiający ” 

a  

……………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………             

w ……………………, przy ul. …………………………………………., wpisanym 

do……………………… prowadzonej przez …………………………………………… pod 

numerem …………. , NIP ………………………………….., REGON …………………………, 

w imieniu  którego działają: 

 

…………………………………. -  ……………………………… 

zwanym w dalszej części umowy  ,, Wykonawca” 

o następującej treści: 

 

Zgodnie z ofertą z dnia ……………roku.. złożoną w trybie przetargu nieograniczonego                       

z Wykonawcą  wybranym w trybie przetargu nieograniczonego   zgodnie z Ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 2019) została 

zawarta umowa  o następującej treści : 

 

§ 1. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 

wykonaniu kompleksowej usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, zgodnie               

z „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 oraz ofertą przetargową  

określoną  w załączniku nr 2 ( w SWZ jako zał. nr 3) stanowiącymi integralną część niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, urządzenia  i uprawnienia niezbędne do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 2. 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt dla 

Zamawiającego wyposażenie, opakowanie, itp. do transportu brudnych usług pralniczych             

w tym bielizny i odzieży skażonej biologicznie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się odebrać przedmiot zamówienia od Zamawiającego na zasadach           

i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do Zamawiającego po wykonaniu 

kompleksowej usługi na zasadach i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia . 

§ 3. 

 

CENA  PRZEDMIOTU  UMOWY  

 

1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  za świadczone usługi pralnicze określoną  cenę za   kilogram 

faktycznie oddanej do prania bielizny , tj. …………... zł netto ..   (słownie:……)  powiększonej o 

należny podatek VAT , co wynika ze złożonej  przez Wykonawcę  oferty przetargowej. W cenach 

jednostkowych brutto zawarte są wszystkie koszty związane odbiorem i dostawą przedmiotowego 

asortymentu loco  magazyn Zamawiającego (usługa,  transport, opakowanie, czynności związane 

z  przygotowaniem dostaw,  itp.).  

 2.Szacunkowa wartość usługi za okres trwania umowy wyniesie ……………...……zł   

     brutto ……. (słownie : ……………………… 00 / 100 zł )  

 3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr …... do niniejszej    

umowy, obowiązują przez okres 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Po tym   okresie 

Wykonawca może negocjować z Zamawiającym  wzrost  cen za usługę. Wzrost nie może być 

wyższy niż wskaźnik wzrostu poziomu cen i  usług ogłaszany przez GUS za  poprzedni rok, zaś 

konieczność jej dokonania musi być przez Wykonawcę odpowiednio udokumentowana. 

Ewentualny wcześniejszy wzrost  cen, może mieć miejsce   jedynie w przypadku  zmiany 

przepisów celno - podatkowych.   

4. Zmiany, w trakcie realizacji umowy zawartej na czas dłuższy niż 12 miesięcy: 

- stawek podatku od towarów i usług, związanych z przedmiotem zamówienia, 

-wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych                                 

u Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy, określonego na podstawie ustawy                         

z dnia 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z dn. 2017, poz. 

847).  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pracowników Wykonawcy 

zatrudnionych przy wykonywaniu niniejszej umowy; 

mogą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy na zasadach 

określonych w ust. 5, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

5. Wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 

towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad 
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia 

potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, i przedstawić propozycję nowego 

wynagrodzenia netto/brutto. Zmiana wynagrodzenia następują po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy i dotyczy wyłącznie części Zamówienia 

realizowanego po dniu wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Jeżeli strony 

nie dojdą do porozumienia, każdej ze stron przysługiwał będzie 3 miesięczny okres 

wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od każdej ze stron.  

6. Obniżenie ceny jednostkowej nie wymaga zgody Wykonawcy i formy pisemnej. 

7. Rozliczenie Wykonawcy  z Zamawiającym  następować będzie przelewem na konto    

    Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie………….dni od daty wpływu poprawnie  

wystawionej faktury na dziennik podawczy szpitala.  

8.W przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania 

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.   

9.Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.  

10.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć 

odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

11.Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca, natomiast powstałe           

w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

12. Wszelkie czynności zmierzające do zmiana wierzyciela pod jakimkolwiek tytułem prawnym 

wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego  w formie 

pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, 

niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. 

13.Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 

(w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej 

umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

14.Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi 

Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie 

niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy. 

15.W związku z obowiązkami Zamawiającego wynikających z ustaw  obowiązków obronnych oraz 

kryzysowych i nadzwyczajnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw 

w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych w których Zamawiający obowiązany jest do 

działania. 

16.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 611-12-13-469. 

17.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………. 
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§ 4. 

 

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY  

 

1.Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i 

zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Usługobiorcy. Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z 

rzeczywistym stanem prawnym. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowej kontroli  mikrobiologicznej 

czystości bielizny i odzieży szpitalnej wypranej przez Wykonawcę w  związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy - koszt prób zakwestionowanych pokrywa Wykonawca. 

3.Stosownie do treści art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę co najmniej 20 osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia w zakresie 

wykonywanej usługi 

 4.Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą 

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).  

 5.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o 

których mowa powyżej.  

6.W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

7.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie punktem 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 

na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 

określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji 

Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.  

8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków Z tytułu 

zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy.  

 9.Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących 

wskazane wyżej prace (art. 95 ustawy Pzp).  

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca zapewnia rytmiczne pranie, dezynfekcję i czyszczenie bielizny szpitalnej opisanej § 

1, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu …… godzin (max 48 godzin) od czasu 
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odebrania bielizny od Zamawiającego. 

3. Dostawa bielizny będzie następować zgodnie z załączonym harmonogramem stanowiącym 

załącznik nr …….. do umowy.  

4. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

wcześniej zobowiązany jest do :  

a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach i sposobu ich 

rozwiązania.  

5. W przypadku większej ilości dni wolnych od pracy lub wyraźnego zwiększenia się pobytu usług 

ponad przeciętną wysokość od ustalonej w harmonogramie strony ustalają możliwość uzgodnienia 

terminu wykonania usługi z trzydniowym wyprzedzeniem celem zapewnienia rytmiczności 

świadczonych usług. 

6. Jeżeli Umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Strony 

mogą uzgodnić odpowiednie zmiany w Harmonogramach. 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca  odbierze brudną bieliznę z siedziby Zamawiającego, na zasadach określonych          

w SWZ / Przedmiot zamówienia / oraz zał. nr 1 poświadczając ten fakt swoim podpisem w 

specyfikacji .  

2. Wykonawca dostarczy  czystą bieliznę do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych          

w SWZ – zał. nr 1 „Szczegółowy opis zamówienia” , który potwierdzi odbiór bielizny swoim 

podpisem w specyfikacji.   

3. Zamawiający   zobowiązuje się do oznakowania bielizny.    

4. Dostawa i odbiór potwierdzone zostaną  protokołem  , w którym  określona zostanie data 

czynności, ilość przekazywanej lub odbieranej bielizny oraz niezbędne informacje dodatkowe.  

 

§ 7. 

 

1. W razie stwierdzenia braków ilościowych zniszczenia, uszkodzenia bielizny lub wad wykonanej 

usługi Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy reklamację, w sposób udokumentowany         

i nie później niż do 3 ( trzech) dni  od chwili odbioru wypranej bielizny od Wykonawcy.   

2. W przypadku reklamacji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w terminie określonym w 

protokole, w którym mowa w ust. 2, nie dłuższym niż  ……dni ( max 10 dni ) od chwili odbioru 

reklamowanego asortymentu. W przypadku zniszczenia bielizny oraz braków ilościowych 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia na własny kosz i przekazania Zamawiającemu 

takiej ilości i rodzaju bielizny jaka uległa zniszczeniu lub zaginięciu. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo go odstąpienia od umowy w przypadku 3- krotnej zwłoki 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub 3-krotnej reklamacji jakości wykonanej usługi, 

jednorazowej rażącej zwłoki rozumianej jako okres przekraczający 3 dni, w razie utraty przez 

Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności, a nadto w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę  postanowień w § 5 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  wskutek okoliczności za które 

odpowiedzialny jest Wykonawca oraz w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę , Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy  kara umowna w 

wysokości 5 % wartości umowy określonej w § 3  ust. 2. 
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5. Zamawiający może naliczyć  Wykonawcy kary umowne z tytułu  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania świadczeń pralniczych  objętych umową w następujących wypadkach: 

a) W razie wystąpienia opóźnień w odbiorze lub dostawach bielizny w wysokości 15% wartości 

niezrealizowanej w terminie , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

b) Za wadliwe wykonanie usługi  w wysokości 5% wartości wadliwej usługi 

c) W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie czystości 

bakteriologicznej pranej bielizny ( odzieży)  oraz w zakresie stosowanej technologii prania w 

wysokości 20% wartości każdorazowo wykonanej usługi 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

7. Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający  w razie zwłoki 

Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy  i wyznaczeniu mu ostatecznego 

terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również zlecić wykonywanie 

określonych procedur osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, 

gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, 

że nie wykona umowy w terminie. 

8. Wykonawca zobowiązuje do nie dochodzenie roszczeń  odszkodowawczych z tytułu 

niewykorzystania w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy. 

 

§ 8. 

 

Dla zapewnienia minimum sanitarnego w czasie transportu czystej bielizny Wykonawca zapewnia w 

cenie usługi pakowanie bielizny czystej w worki foliowe. 

 

§ 9. 

 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są:  

A) ze strony Wykonawcy : 

• ………………………….…………... 

• ....................……………………… 

B) ze strony Zamawiającego:  

• .................................... tel. kontaktowy………………. 

• .................................... tel. kontaktowy………………. 

 

 

§ 10. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Umowa niniejsza zawarta został w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez  obie strony i obowiązuje na 

czas ściśle określony,  tj. przez okres 24 miesięcy od  daty jej podpisania , tj. od dnia  

……………………………….. roku  do   …………………………. roku.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy  z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
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3. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy chyba, że zachodzą   okoliczności o 

których mowa a w art. 144  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, w tym dopuszcza się zmiany:  

1) Ogólne: 

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

c) zmiana literówek, systematyki umowy, 

d) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, 

e) zmiana podwykonawców, 

     2)Inne zmiany, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem że 

zmiany te będą korzystne dla zamawiającego oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 455 ust. 2  Ustawy 

Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019), gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 3 ust. 1 ww. cytowanej ustawy  i nie 

przekracza 10% wartości zamówienia, która została  określona w § 3 pkt. 2 umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 456 Ustawy - Prawo 

Zamówień Publicznych z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, i w tym 

przypadku nie mają zastosowania postanowienia o karze umownej a zatem Wykonawca nie może 

żądać odszkodowania.  

6. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejsze umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej. 

7. Wszelkie kontrowersje wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na 

zasadach wzajemnego zrozumienia. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

o ile przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

8. Spory będzie rozstrzygać właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego w oparciu o  

obowiązujące przepisy . 

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach po  jednym dla każdej 

ze stron. 

    

 

WYKONAWCA :                               ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

Załączniki: 
➢ ……………………… 

➢ ……………………… 

➢ ……………………… 
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          ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY  załącznik nr 3 do SWZ  

 

 

…………………..  dnia .................................. 

Tel/fax: ___________________________ 

 

NIP:________________   Regon: _______    

E-MAIL __________________________ 

 

                  
                                 ( Pieczęć wykonawcy)  

       OFERTA dla WCSKJ  

                                                                                   w Jeleniej Górze 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nadanie pn.:  

 

 „ KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA POTRZEB 

WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH”     

 

1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze SWZ za cenę: 

 

Cena netto …………………………………….zł  

 

Cena brutto…………………………………...zł   

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

 

2) Posiadanie:  

Certyfikat ISO wg normy PN-EN 9001:2008 wydany przez podmiot akredytowany:  

 

(zaznaczyć odpowiednie) w przypadku posiadania w/w certyfikatu proszę o załączenie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby  uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y 

 

TAK   ☐ 

NIE    ☐ 

(należy wstawić X w odpowiednie miejsce) 

 

3) Termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych -   ……………. dni robocze ( max 10 dni).   
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4) Czas oczekiwania na dostawę czystego produkt przekazanego do prania ………… godziny  (max 

48 godziny).  

 

 

Ponadto:  

1. Oświadczamy, że usługę wykonamy zgodnie z SWZ, 

2. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty 

dokumentacją  

      przetargową jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu  

      zamówienia,  

3. Oświadczamy, że zachowamy stałość cen netto przez cały okres obowiązywania umowy.   

4. Oferujemy termin płatności w ciągu .............(max 60 dni) dni licząc od dnia przyjęcia odbioru 

odpadów i podpisania poprawnie wystawionej faktury. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte 

w Rozdziale II SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy/umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

6. Oświadczam, w imieniu firmy………………………………, że wybór naszej oferty będzie /nie 

będzie (należy odpowiednio zakreślić)  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty 

8. Oświadczamy, że nasza Pralnia znajduje się pod stałym nadzorem sanitarnym. 

9. Oświadczamy,  że posiadamy zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na 

prowadzenie działalności będącej przedmiotem zamówienia  i w każdym czasie na wezwanie 

Zamawiającego potwierdzimy ten fakt stosownym dokumentem. 

10. Oświadczamy, że mamy  wdrożone w Pralni procedury zapewniające odpowiednią jakość 

mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej . 

11. Oświadczamy, że posiadamy wdrożony planu higieny pralni.  

12. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty, które są złożone i będą uzupełnione na wezwanie 

Zamawiającego dotyczą pralni, w której będzie wykonywana usługa objęta przedmiotem 

zamówienia. 

13. Oświadczamy, że w sytuacji awaryjnej mamy nawiązaną współpracę z pralną, która będzie 

mogła wykonać usługę prania i w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego przedstawimy 

kserokopię  umowy poświadczoną  za zgodność z oryginałem,  

14. Oświadczamy, że  nasza pralnia wyposażona jest w tunel pralniczy. 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert,    
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13. Wadium dla zadania w kwocie ……………………….………….( ……………….……….. 

złotych) zostało wniesione w dniu ……………… w formie ……………………………..……….  

(potwierdzenie wniesienia w załączniku); 

W przypadku zwrotu wadium przekazanego do Zamawiającego przelewem bankowym podajemy 

nr konta .................................................................................................................. 

14. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy, 

15. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie: 

- w całości siłami własnymi* 

- przy pomocy podwykonawców* 

Zakres usług powierzonych 

podwykonawcom w ramach niniejszego 

zamówienia 

Firma podwykonawcy (dane teleadresowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:    

   - Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………, nr telefonu: 

……………………..………………… 

5)  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)  ……………………………………………………………………….. 

b)  ………………………………………………………………………..            

c)    ………………………………………………………………………..            

d)    ………………………………………………………………………..   

e)   ……………………………………………………………………….. 

………. 

 

...................................................................................                                                                          
(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

 
WZÓR  

 

………………………………………… 

 ( Nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć) 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  

W CIĄGU 3 LAT* USŁUG 

 

                        

DOT. KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA 

POTRZEB WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH 

NR REFERENCYJNY : ZP/PN/12/03/2021 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

DUUE: 2021/S 063-160053 Z DNIA 31.03.2021 R. 
 

Nazwa 

Zamawiającego 

 

 

Opis rodzaju 

zamówienia 

potwierdzający 

spełnienie 

warunku 

określonego  

w SIWZ  

Wartość brutto 

zamówienia 

(usługi) 

Wartość brutto 

zamówienia 

(usługi), za jaką 

Wykonawca był 

odpowiedzialny 

 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Dokument potwierdzający, 

że usługa ta została  

wykonana  lub jest 

wykonywana należycie 

 

 

     

  

 

 

 

   

 

 

     

 

Uwaga: co najmniej 2 usługi o wartości min. 150.000,00 zł.  brutto, każda 

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

                                pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub  

        osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach         

                rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y 
 

........................... dnia ..................                                        

                        

 
• należy załączyć  dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

 

 

 

 

 

            ROZDZIAŁ IV     OŚWIADCZENIA           załącznik nr 7 do SWZ  

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 

się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje 

wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że do utworzenia i 

wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie 

elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia3.  

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia4  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

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

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 

jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego5 Odpowiedź: 

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

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 

4 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

5 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
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Nazwa:  Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej  

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia6: KOMPLEKSOWA USŁUGA PRANIA 

BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA 

POTRZEB WCSKJ ORAZ W JEDNOSTKACH 

ZAMIEJSCOWYCH    

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający (jeżeli dotyczy)7: 

ZP/PN/12/03/2021 

 

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 kontaktów8: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem9? 

[] Tak [] Nie 

 
6 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
7 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
8 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
9 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone10: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”11 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: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 

wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 

elektronicznej, proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie12: 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 
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. 

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

defaworyzowanych. 
12 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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d) Czy wpis do wykazu lub wydane 

zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 

kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 

informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 

D, w zależności od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

lub przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami13? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite 

europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 

(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 

zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

[   ] 

 
13 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów 

kwalifikacji określonych poniżej w części IV 

oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 

określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V14. 

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.) 

 
14 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



 

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  SSZZPPIITTAALLNNEE  

            KKOOTTLLIINNYY  JJEELLEENNIIOOGGÓÓRRSSKKIIEEJJ  
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

        

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640                                                                
               

 
 

 

 

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 przestępczej15; 

2. korupcja16; 

3. nadużycie finansowe17; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 

terrorystyczną18 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu19 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi20. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

 
15 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). 
16 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. 

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

18 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. 

19 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). 

20 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). 
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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): 

[……][……][……][……]21 

Jeżeli tak, proszę podać22: 

a) datę wyroku, określić, których spośród 

punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-

ody) skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 

punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]23 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia24 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki25: [……] 

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 

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

wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub 

administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 

wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 

została w nim bezpośrednio 

określona, długość okresu 

wykluczenia: 

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

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

-    [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

-      [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 26 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB 

WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI27 

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: 

 
26 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
27 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy28? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 

następujących sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 

b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; lub 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych29; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; 

lub 

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają 

realizację zamówienia, z 

uwzględnieniem mających zastosowanie 

przepisów krajowych i środków 

dotyczących kontynuowania 

działalności gospodarczej30. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego31?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

 
28 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. 
29 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
30 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. 

31 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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na ten temat: w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów32 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 

z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 

zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 

bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 

przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 

której wcześniejsza umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 

podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 

umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 

przed czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 

w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w 

błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 

do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub 

do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

[] Tak [] Nie 

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

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]33 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

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

oświadcza, że: 

 
33 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy34: 

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: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 
34 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 

zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący35 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

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

waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 

ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 

lub dokumentach zamówienia jest 

następujący36: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

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

waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące 

obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są 

dostępne za cały wymagany okres, proszę podać 

datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych37 

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 Y38 – oraz wartość): 

[……], [……]39 

 

 

(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): 

[……][……][……] 

 

 
35 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
38 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
39 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia40 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia41 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 prywatnych42: 

 

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 

technicznych43, w szczególności tych 

[……] 

 

 

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

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

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

prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
43 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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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 

kontroli44 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej 

w ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi [……] 

 
44 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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narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom45 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm 

zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

 
45 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). 



 

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  SSZZPPIITTAALLNNEE  

            KKOOTTLLIINNYY  JJEELLEENNIIOOGGÓÓRRSSKKIIEEJJ  
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

        

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640                                                                
               

 
 

 

 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące 

systemów lub norm zarządzania 

środowiskowego mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

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: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie47 

 

 

 

 

 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  SSZZPPIITTAALLNNEE  

            KKOOTTLLIINNYY  JJEELLEENNIIOOGGÓÓRRSSKKIIEEJJ  
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

        

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640                                                                
               

 
 

 

 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej46, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]48 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i  prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

poważnego wprowadzenia w błąd. 

 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 

w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim49, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.50, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 

których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 

[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

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

 

 

   ...................................................................................                                                                          
(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 
46 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
48 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
49 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.  

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