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ROZDZIAŁ I 
Informacje ogólne 

1. Nazwa instytucji:  
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku 
ul. Gliwicka  5  
44-180  Toszek 
telefon: 32 233 41 12   
faks: 32 233 52 44, 32 233 43 25 
NIP 969-09-46-632  
REGON 000293114 
strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl  
e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 

       Adres skrzynki ePUAP:   /SPZOZ1_Toszek/SkrytkaESP 
 
miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl 
ePUAP: http://epuap.gov.pl 
 
 

2.  Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej „Pzp”, przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania 
Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 

 

ROZDZIAŁ II 
Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

      CPV 315 20000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
       CPV 315 21100-5 Lampy na biurko 
       CPV 315 24120-2 Oświetlenie sufitowe 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 000 sztuk punktów oświetleniowych oraz 48 sztuk 
lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

 

2. Termin realizacji zamówienia  
50% dostawy -  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy oraz pozostałe 50% dostawy - w ciągu 
30 dni od daty podpisania umowy. Termin jest równoznaczny z podpisaniem protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

 

3. Warunki dostaw: 
3.1. Termin dostawy opraw oświetleniowych zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem 

Zamawiającego. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę e-mailem z co 
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

3.2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

3.3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na 
podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.  
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3.4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- atesty zamontowanych lamp 
- pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 36 miesięcy, max. 60 

miesięcy), 
      - szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych             
            punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym  
            i pogwarancyjnym  
3.5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 3.4. spowoduje odmowę odbioru 

sprzętu przez Zamawiającego i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy 
Wykonawcy. 

3.6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali z uprawnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. 

3.7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, tj.: 
        - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Zamawiający   
             zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty  
             dostawy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika  
             z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny  
             od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie; 
         - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia   
             przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 3.1. o więcej niż 3 dni,   
             Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy. W   
             przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia,   
             Wykonawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat   
              (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji   
              opóźnionej dostawy u innego Wykonawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny  
              przedmiotu zamówienia). 
 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia: 
4.1. Certyfikaty CE dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważne 

Jako równoważne Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu  
z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. 

4.2. Certyfikaty PZH dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważne 
    Jako równoważne Zamawiający uzna certyfikaty dopuszczające do użytkowania wydane przez   
     inne instytucje niż PZH 

4.3. Karta katalogowa - Parametry techniczne punktów oświetleniowych  zawierające szczegółowy 
opis punktów oświetleniowych w zakresie typu, mocy,  producenta i innych parametrów 
sporządzone w języku polskim 

4.4. Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane punkty oświetleniowe odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga złożenia do oferty zaoferowanych 
próbek punktów oświetleniowych tj. po 1 szt. z każdego typu punktu oświetleniowego nowego, 
oryginalnie zapakowanego. 
Próbki należy złożyć w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji 
– sekretariat Dyrektora Naczelnego nie później niż w terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 
09.00. 
Próbki złożone przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą stanowią 
załącznik do protokołu postępowania i podlegają zatrzymaniu przez Zamawiającego.  
Pozostałym Wykonawcom próbki zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania. 
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ROZDZIAŁ III 
Warunki udziału w postępowaniu  

 

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

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
             ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne); 

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
             ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne); 
       -  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że o okresie trzech ostatnich lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje 1 dostawę punktów oświetleniowych na 
wartość co najmniej 350 000, 00 zł brutto. 
 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 Pzp. Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.  
 

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

 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy 
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8. 

 
 

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

 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. 
podmiot będzie brał udział w realizacji zadania, Zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 
 
 

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

 

Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawców w następujących przypadkach: 
 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830,1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat dotyczących również 
opłacania podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1785) 

 
 

ROZDZIAŁ V 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wraz z ofertą 
należy złożyć: 
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdz. 
III pkt 1 specyfikacji – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 
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JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są w 
rozdz.VI  SIWZ.  
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.” 
Zgodnie z art. art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”. 

b) próbki punktów oświetleniowych tj. po 1 szt. z każdego typu punktu oświetleniowego nowego, 
oryginalnie zapakowanego 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą 
Informacja dotycząca sposobu składania dokumantów została zamieszczona w Rozdz. VI SIWZ 

 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:  

 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł  
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
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podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 

f) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 

g) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. 2017 poz. 
1785 z późn. zm.) – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 

h) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 
wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w rozdz. III pkt. 1 ppkt c) 
SIWZ. 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wzór 
stanowi załącznik nr 10 do SIWZ 

i) Certyfikaty CE dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważne 
Jako równoważne Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z 
deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. 

j) Certyfikaty PZH dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważne 
Jako równoważne Zamawiający uzna certyfikaty dopuszczające do użytkowania wydane przez   
inne instytucje niż PZH 

k) Karta katalogowa - Parametry techniczne punktów oświetleniowych  zawierające szczegółowy 
opis punktów oświetleniowych w zakresie typu, mocy,  producenta i innych parametrów 
sporządzone w języku polskim 

 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów:  
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp;  
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w 
przywołanych wyżej: pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu. Dokument, o którym mowa w przywołanym wyżej pkt 2 lit. a, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości 
co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów, składa dokument, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 
ws. dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostepnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykoanwcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiajacego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (braz podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu okreslonych przez Zamawiającego), skorzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile sa one aktualne.  

 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Stosowną 



 
4/PN/DEG/AS/2019-  Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 

Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!  

10/63 

 

deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu Oferta (Załączniku nr 1 do 
SIWZ). 

 

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedniotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.  

 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

14. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na przedmiot zamówienia 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

 

15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 
 

17. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się       
o zamówienie:  
 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw 

do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz art. 
24 ust. 5 pkt 1 i 8 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.  

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

 
1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu – Instrukcja użytkowania miniPortalu dostępna na stronie 
internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAP http://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej 
zampub@szpitaltoszek.pl  

 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
          w sprawach merytorycznych: 
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 inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
tel. (032) 233-41-12 wew. 212 w godzinach: 9.00 – 14.00 
e-mail: info@szpitaltoszek.pl 

 

   w sprawach formalnych: 
    mgr inż. Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych 

           tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-15.00 
           e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

 

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

 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zostaną umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 

9. W korespondencji z Zamawiającym Wykonawca posługuje się nr postępowania lub 
identyfikatorem podanym na miniPortalu. 

 

10. Zamawiajacy dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: .pdf .doc. docx, .zip, .rar, 7z, 
.odt, .xls, .xlsx, .ods 

 

11. Złożenie oferty  

a) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych .pdf .doc. docx, .zip, .rar, 7z, .odt, .xls, .xlsx, .ods i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w 
oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

c) Skompletowaną ofertę Wykonawca podpisuje za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, który został wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczonym usługi certyfikujące dla podpisu elektronicznego, które 
spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 z późn. zm.) 

d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

e) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

f) Wypełniając JEDZ Wykonawca tworzy dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać 
z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które pozwalają na 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów, przy 
czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf 

g) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

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

 

12. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 
wniosków)  
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 
pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania).  

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: zampub@szpitaltoszek.pl 

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 12b) adres email.  

d) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

e) Jeżeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje środkiem komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

f) W przypadku składania oświadczenia o przynalezności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej oświadczenie to jest składane w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty 
elektronicznej: zampub@szpitaltoszek.pl 

g) W przypadku przesłania JEDZ na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
obowiązuje porcedura opisana w pkt f). 
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h) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V pkt 2 i 3 SIWZ składane sa w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodnośc z oryginałem. 

 

13. Wyjaśnienie treści SIWZ  
a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 

38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru 
postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt 
12. 

b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż,  
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1. 

c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa powyżej Zamawiajacy może udzielic wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpitaltoszek.pl 

e) Zamawiajacy prosi o przesłanie pytań również w wersji edytowalnej na adres 
zampub@szpitaltoszek.pl 

 

14. Dopuszczalne formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej jako 
„Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 
- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES 
- Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 
formatu XAdES 

 

15. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na miniPortalu, tym samym 
złożenie oferty. 

a) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet 

b) Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku 
korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności 
systemu miniPortal może być ograniczony. 

c) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 
odbioru danych: 
 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 
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powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 
zawarta informacja o dacie doręczenia. 

d) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0 
 Mozilla Firefox od wersji 15 
 Google Chrome od wersji 20 

e) W celu korzystania z funkcjonalności systemu miniPortal w zakresie generowania kluczy 
publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert 
niezbędne jest pobranie Aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania 
ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx. 

f) Włączona obsługa JavaScript 
g) Zainstalowany program Acrobat Reader 
h) Złożenie oferty wymaga rejestracji w portalu e-usług/konta na ePUAP oraz podpisania jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 

16. Uczestnicy danego postępowania akceptują postanowienia nastepujących dokumentów: 
a) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal 
b) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - e-PUAP 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Wadium 

 

1. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przez materialne zagwarantowanie 
podpisania umowy ze strony Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  
 

12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 
 

najpóźniej do dnia 04.04.2019 r. do godz. 09.00.   
 

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości   (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 110). Decyzja o tym w jakiej formie wadium 
zostanie wniesione pozostawiona jest Wykonawcy. 
 

4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 4/PN/DEG/AS/2019” Wykonawca 
wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  

 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  
na konto Zamawiającego do dnia 04.04.2019 r. do godz. 09.00.   
Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce do kasy szpitala. 

 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
Odsetki od kwoty wadium pozostają na rachunku, aż do momentu jego zwrotu lub ulegają 
przepadkowi na rzecz Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp 
bez potwierdzania tych okoliczności, 

- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
- miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

 

7. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (art. 
89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 
 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Pzp. Wykonawca traci 
wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp 

 

9. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna winno być wniesione do Zamawiajacego w 
sposób jak złożenie oferty opisany w Rozdz. VI pkt. 11 SIWZ lub na adres poczty elektronicznej 
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu w 
postaci elektronicznej. Oryginsł dokumentu elektronicznego to dokument w formie elektronicznej 
wystawiony przez gwaranta / poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta / poręczyciela 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku tego nie spełnia kopia elektroniczna 
dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifirowanym podpisem elektronicznym. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Termin związania ofertą 
 

1.  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2.  Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania  
po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. (art. 182 ust. 6 Pzp). 

 
 

ROZDZIAŁ IX 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.  Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

2.  Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wariantowa nie będzie brana pod 
uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 

 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 

 

5. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów.  
 

6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
6.1.  Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ  
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6.2.  Wypełniony szczegółowo formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ  
6.3.  Wypełniona szczegółowo specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych oraz lampek     

   biurowych – załącznik nr 3 do  SIWZ 
6.4.   Zaleca się złożyć dowód wpłacenia wadium. Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz  

    z ofertą. 
6.5.   Wypełnione, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego    

    Europejskiego Dokumentu Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez   
    zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 specyfikacji – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

6.6.    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),  
    o ile ofertę składa pełnomocnik; 

6.7.    Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 6 SIWZ – jeżeli       
    Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  

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 z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 
spełnia łącznie 3 warunki:  
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą;  
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;  
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 

      Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wniesione do Zamawiajacego  
       w sposób opisany w Rozdz. VI pkt. 11 ppkt d) SIWZ 
 
 
 

ROZDZIAŁ X 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę Wykonawca składa ze pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 04.04.2019 r. do 
godz. 9.00. 

 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiajacego ul. Gliwicka 5 44-180 Toszek w sali 
konferencyjnej w budynku administracji szpitala w dniu 04.04.2019 r. o godz. 9.15. 

 

3. Otwarcie nastąpi na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp. 
 

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

 

5. Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert 
 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego 
informację z sesji otwarcia ofert 
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ROZDZIAŁ XI 
Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

 

2. Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość 
jednostek oraz dodanie do otrzymanej wartości netto kwoty podatku VAT i obliczenie wartości 
brutto. 

 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są wiążące na czas realizacji umowy  
i nie będą podlegały zmianom. 

 

4. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje 
Wykonawca. 

 

5. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.  
 

6. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie  
i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający 
odrzuci ofertę, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.” 
Wykonawca w formularzu Oferta zobowiązany jest do oświadczenia, czy wybów jego oferty 
będzie czy też nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiajacego. 

 
ROZDZIAŁ  XII 

Kryteria oceny ofert 
 

1. Kryteria oceny ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 
 cena brutto za realizację zamówienia - 60 % 
 termin udzielonej gwarancji na oprawy oświetleniowe (min. 36 miesięcy, max. 60 

miesięcy) – 20% 
 czas reakcji na zgłoszone awarie opraw  – 20% 

 

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 
 cena brutto za realizację zamówienia - waga 60 % 

  

 

Sposób liczenia: 
CN 

C =                x WC      gdzie: 
COB 

                  

      C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę  
      CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców  
      COB - cena badanej oferty  
      WC - wartość wagowa 60 %  
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 termin udzielonej gwarancji na oprawy oświetleniowe (min. 36 miesięcy, max. 60   
     miesięcy) – waga 20% 

  
 

 

 
      Sposób liczenia: 

GOB  

G =                x WG     gdzie: 
Gmax 

                  

      G - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji  
      GOB – termin gwarancji badanej oferty  
      Gmax  - maksymalny termin gwarancji proponowany przez Wykonawców  
      WG - wartość wagowa 20 % 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert przyjęty 
będzie maksymalny termin tj. 60 miesięcy 
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy -  oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji  na przedmiot zamówienia – Zamawiający 
przyjmie minimalną ilość 36 miesięcy. 

 

 czas reakcji na zgłoszone awarie opraw  – waga 20% 
  
 

 

      Sposób liczenia: 
  

Rob 

R =                   x WR     gdzie: 
              Rmax       

                  

      R - ilość punktów otrzymanych za proponowany czas reakcji 
     R max – najwyższa ilośc punktów uzyskanych przez Wykonawców  
     Rob – ilość punktów uzyskanych za proponowany czas reakcji badanej oferty 
      WR - wartość wagowa 20 % 
 
     Reakcja do 4 godzin – 40 pkt 
     Reakcja od 5 do 12 godzin – 30 pkt 
     Reakcja od 13 do 48 godzin – 20 pkt 
     Reakcja od 49 do 72 godzin – 10 pkt 
     Reakcja od 73 godz do 96 godz. – 0 pkt 
      

Zaoferowanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii opraw  krótszego niż 4 godziny nie będzie dodatkowo 
punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.  
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas reakcji powyżej 96 godzin -  oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu 
oferty ilości godzin czasu reakcji  – Zamawiający przyjmie maksymalną ilość 96 godzin. 

 

       Ocena oferty = C + G + R 
 

      Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego. 
 

     Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Ofertą najkorzystniejsza będzie ta, która uzyska największą sumę punktów składowych C+ G + R. 
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 

 



 
4/PN/DEG/AS/2019-  Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 

Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!  

19/63 

 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu  i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 
 

         
ROZDZIAŁ  XIII 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, zawiadamia jednocześnie Wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 
SIWZ  
 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
Zamawiajacy, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 
10 dni, jeżeli w postępowaniu  została złożona tylko jedna oferta.  
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XV 
Istotne postanowienia umowy 

 

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi załącznik  
nr 11 do SIWZ. 
 

2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie 

zmiana wynagrodzenia brutto, 
b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu 

siedziby itp.).   
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3. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w pkt 2, wymagają formy pisemnej  
pod rygorem nieważności 

 
ROZDZIAŁ  XVI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  
naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy. 

 

2. Odwołanie wnosi się w terminie : 
 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiajacego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamowienia na stronie internetowej 
Zamawiającego, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 
wobec postanowień SIWZ, 

 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzytsniejszej oferty 

 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiajacy nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu 
 

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

 
 

ROZDZIAŁ  XVII 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy nie przewiduje 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 
3. Zamawiajacy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 
 
4. Zamawiajacy nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7 Pzp. 
 
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 
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6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych. 
 

7. Zamawiajacy informuje, że nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez 
Wykonawcę. 

 

8. Zamawiający informuje, że na niniejsze zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 
Pracownik – Sprawny Szpital! Wniosek o dofinansowanie projektu nr Nr WND-RPSL.08.03.02-
24-086E/17-002 

 

9. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: 
info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych dostępne są w internecie.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego nr 4/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa punktów oświetleniowych i lampek 
biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy 
Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

4) Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  
a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowych określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia 
publicznego. 
Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  
 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679),  
 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala 
Psychiatrycznego. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
dotyczących archiwizacji. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec 
przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/3 
 

                                       O F E R T A     

 Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Forma prowadzonej działalności: …………………………………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………       Faks: …………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: 

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

NIP: …………………………………………….     REGON: ……………………………………….. 

Wpisany do rejestru przesiębiorcówc pod nr KRS ………………….      / CEDIG 

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy: ………………………………………. 

(w przypadku składani oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do 
wystepowania w imieniu pozostałych konsorcjantów) 
 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?                 □ TAK*                □  NIE* 

                                                                                                    * UWAGA! należy zaznaczyć właściwe 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! oświadczam, że 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej: 
 

1. Cena oferty: 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: 

 

             kwota:      słownie: 
 

      cena netto:   ....................................          .......................................................................... 
 
      kwota VAT: ....................................          .......................................................................... 
 
      cena brutto:  ....................................          .......................................................................... 
 

      zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  
 

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na oprawy oświetleniowe na okres ............. 
miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu 
zamówienia. 
(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 36 miesięcy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/3 
 

O F E R T A  

 
3. Oświadczamy, iż  czas reakcji na zgłoszone awarie opraw wynosi ………….. godzin 

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie maksymalną ilość 96 godzin) 
 

4. Wyznaczamy płatność w terminie ............. dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych. (nie  
mniej niż 14 dni, nie więcej niż 30 dni). 
 

5. Zobowiązujemy się zrealizować 50% dostawy -  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy oraz 
pozostałe 50% dostawy - w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - 60 dni.  

 

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *: 
 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy 

  

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
 

11. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ………….…… nie mogą być 
udostępniane*. 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w 
ww. ustawie. 

 

                                                                                                                                                                                 * wypełnić jeżeli dotyczy 
 

12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 
będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

                  **niewłaściwe skreślić 

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 
(odprowadzenia) podatku VAT). 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 3/3 
 

O F E R T A  

 
13. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru 
lub usług bez kwoty podatku VAT*. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
………………………………………………………………………………………………… 
oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług:    …………………….… zł 
Uwaga! niniejszy pkt. 11 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do 
powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca 
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.            * wypełnić jeżeli dotyczy 

 
14. Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania. 

 
Adres do korespondencji:  ………………………………………………………………………. 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………...……...... 

Nr tel. ……………………., fax: …….……..……… adres e-mail: ………….………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ str. 1/2 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

FORMULARZ CENOWY  
 
 
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Jedn. miary 
Cena jedn. netto 

(zł)  
Wartość netto 

(zł) 
VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Punkty oświetleniowe typu A 
 
Nazwa / Typ…………………….. 
Producent …………….. 

3464 szt.      

2. 

Punkty oświetleniowe typu B 
 
Nazwa / Typ…………………….. 
Producent …………….. 

160 szt.      

3. 

Punkty oświetleniowe typu C 
 
Nazwa / Typ…………………….. 
Producent …………….. 
 

 355 szt.      
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Załącznik nr 2 do SIWZ str. 2/2 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

FORMULARZ CENOWY  
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Jedn. miary 
Cena jedn. netto 

(zł)  
Wartość netto 

(zł) 
VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

6. 

Punkty oświetleniowe typu F 
 
Nazwa / Typ…………………….. 
Producent …………….. 

21 szt.      

7. 

Lampki biurowe 
 
Nazwa / Typ…………………….. 
Producent …………….. 

48 szt.      

                                                                                                                                                  
                                                                                                                              RAZEM: 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – str. 1/7 
Wykonawca: 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 
 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A    

punkty oświetleniowe typu A 

 
L.p. 

Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   
(podać zakres lub opisać) 

I Dane ogólne 

                 Pełna nazwa punktu oświetleniowego, model ............................................................................ 

                 Producent ......................................      Kraj Pochodzenia: ........................................................ 

II Parametry techniczne 

1. Barwa światła – ciepła – 4000 K  

2. Kolor światła – biały  

3. Kształt oprawy – kwadratowy  

4. Materiał – klasa IK03  

5. 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub 

równoważne, atest PZH lub równoważne 
 

6. 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-
600mm, wysokość: 45-50mm (+/- 5 cm) 

 

7. Pobór mocy: 35-40 W  

8. Strumień świetlny: 3600 – 4000 lm  

9. Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg  

10. 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z 
osprzętem 

 

11. Podwieszane do sufitu  

12. Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9  

13. Napięcie zasilania 230V  

14. CRI: Ra > 80  

15. Obudowa: profil aluminiowy  

16. Dyfuzor opalizowany PMMA  

17. Stopień ochrony: min. IP 40  

18. Oświetlenie LED  

19. Żywotność  całej oprawy min. 50 000 godzin  

20. 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 
godzinach 1% 

 

21. 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo / ramka 
natynkowa min. 600x600mm,  h = min. 50mm 

 

22. 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać 
zgodnie z przepisami unijnymi oznaczenie CE. lub 
równoważne 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – str. 2/7 
Wykonawca: 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 
 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A    

punkty oświetleniowe typu B 

 
L.p. 

Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   
(podać zakres lub opisać) 

I Dane ogólne 

                 Pełna nazwa punktu oświetleniowego, model ............................................................................ 

                 Producent ......................................      Kraj Pochodzenia: ........................................................ 

II Parametry techniczne 

1. Barwa światła – ciepła – 4000 K  

2. Kolor światła – biały  

3. Kształt oprawy – prostokątny   

4. Materiał – klasa IK03  

5. 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub 

równoważne, atest PZH lub równoważne 
 

6. 
Wymiary: szerokość: 110-130mm, długość: 1200-
1600mm, wysokość: 75-85mm (+/- 5 cm) 

 

7. Pobór mocy: 45-55 W  

8. Strumień świetlny: 6200 – 6600 lm  

9. Waga: poniżej 2,5 kg +/- 1,5 kg  

10. 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z 
osprzętem 

 

11. Podwieszane do sufitu  

12. Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9  

13. Napięcie zasilania 230V  

14. CRI: Ra > 80  

15. Obudowa i klosz: poliwęglan  

16. Dyfuzor opalizowany poliwęglan  

17. Stopień ochrony: IP65  

18. Oświetlenie LED  

19. Żywotność min. 60 000 godzin  

20. 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 
godzinach 1% 

 

21. Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo  

22. 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać 
zgodnie z przepisami unijnymi oznaczenie CE. lub 
równoważne 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – str. 3/7 
Wykonawca: 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 
 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A    

punkty oświetleniowe typu C 

 
L.p. 

Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   
(podać zakres lub opisać) 

I Dane ogólne 

                 Pełna nazwa punktu oświetleniowego, model ............................................................................ 

                 Producent ...............................................................      /      Kraj Pochodzenia: ................................................ 
II Parametry techniczne 

1. Barwa światła – ciepła – 3000 - 4000 K  

2. Kolor światła – biały  

3. Kształt oprawy – koło  

4. Materiał – wandaloodporne, klasa IK03  

5. 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub 

równoważne, atest PZH lub równoważne 
 

6. 
Wymiary: średnica: 350-420mm, głębokość: max. 
140mm (+/- 5 cm) 

 

7. Pobór mocy: 16-20 W  

8. Strumień świetlny: 1400 – 1700 lm  

9. Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg  

10. 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z 
osprzętem 

 

11. Klosz: poliweglan  

12. Odporność na udar: IK 03  

13. Podwieszane do sufitu  

14. Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9  

15. Napięcie zasilania: 230 V  

16. CRI: Ra > 80  

17. Obudowa: profil aluminiowy lub stal  

18. Dyfuzor opalizowany poliweglan  

19. Oświetlenie LED  

20. Żywotność min. 50 000 godzin  

21. Stopień ochrony: IP 44  

22. 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 
godzinach 1% 

 

23. Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo  

24. 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać 
zgodnie z przepisami unijnymi oznaczenie CE lub 
równoważne 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – str. 6/7 
Wykonawca: 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A    

punkty oświetleniowe typu F 

 
L.p. 

Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   
(podać zakres lub opisać) 

I Dane ogólne 

                 Pełna nazwa punktu oświetleniowego, model ............................................................................ 

                 Producent ...............................................................      /      Kraj Pochodzenia: ................................................ 

II Parametry techniczne 

1. Barwa światła – ciepła – 4000 K  

2. Kolor światła – biały  

3. Kształt oprawy – kwadratowy  

4. Materiał – wandaloodporne  IK03  

5. 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub równoważne, 
atest PZH lub równoważne 

 

6. 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-600mm, 
wysokość: 45-50mm (+/- 5 cm) 

 

7. Pobór mocy: 35-40 W  

8. Strumień świetlny: 3600 – 4000 lm  

9. Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg  

10. Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z osprzętem  

11. Podwieszane do sufitu  

12. Napięcie zasilania: 230 V  

13. CRI: Ra > 80  

14. Obudowa: profil aluminiowy  

15. Dyfuzor opalizowany PMMA  

16. Oświetlenie LED  

17. Odporność na udar: IK 03  

18. Żywotność min. 50 000 godzin  

19. 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 godzinach 
1% 

 

20. 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo / ramka natynkowa 
min. 600x600mm, h = min. 50mm 

 

21. 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać zgodnie z 
przepisami unijnymi oznaczenie CE lub równoważne 

 

22. 
Oprawa musi posiadać moduł awaryjny  - czas podtrzymania 1h, 
czas ładowania 24h 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – str. 7/7 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A    

Lampki biurowe 

 
L.p. 

Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   
(podać zakres lub opisać) 

I Dane ogólne 

                Pełna nazwa lampki na biurko, model ............................................................................ 

                 Producent .......................................               /       Kraj Pochodzenia: .......................................... 

II Parametry techniczne 

1. Kolor lampki: biały  

2. Rodzaj światła: LED  

3. Liczba źródeł światła: 1  

4. Moc: min. 9W  

5. Strumień świetlny: min. 350 lm  

6. Żywotność: min. 20 000 h  

7. Barwa światła: biała naturalna  

8. Zasilanie: 230V  

9. Pełna regulacja ramienia  

10. Przycisk włączania/ wyłączania i regulacji jasności na lampie  

11. Lampka nie rozprasza światła  

12. Zmiana natężenia światła: 3 poziomy  
 

Podane parametry są minimalnymi parametrami wymaganymi. Dopuszcza się zaoferowanie parametrów takich 
samych jak wymagane bądź bardziej korzystnych. W kolumnie „Parametry oferowane” należy potwierdzić 
spełnianie wymagań poprzez wpisanie parametru oferowanego przez Wykonawcę. Pozostawienie wolnego 
miejsca w jakiejś pozycji bądź wpisanie parametru sprzecznego z wymaganym spowoduje odrzucenie oferty.  
 

Dotyczy certyfikatów CE dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważnych: 
Jako równoważne Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez 
wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. 
Dotyczy certyfikatów PZH dla każdego typu punktu oświetleniowego lub równoważnych:  
Jako równoważne Zamawiający uzna certyfikaty dopuszczające do użytkowania wydane przez   
inne instytucje niż PZH 
 

Niniejszym oświadczamy, iż zaoferowany przez nas sprzęt jest kompletny i do jego uruchomienia   
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów  
i akcesoriów oraz spełnia wszystkie aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1) PUNKTY OŚWIETLENIOWE – 4 000 SZTUK: 
 
a) Punkt oświetleniowy typu A, dane techniczne: 

Barwa światła – ciepła – 4000 K 
Kolor światła – biały 
Kształt oprawy – kwadratowy 
Materiał – klasa IK03 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub równoważne, atest PZH, lub równoważne 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-600mm, wysokość: 45-50mm (+/- 5 cm) 
Pobór mocy: 35-40 W 
Strumień świetlny: 3600 – 4000 lm 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z osprzętem 
Podwieszane do sufitu 
Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9 
Napięcie zasilania: 230 V 
CRI: Ra > 80 
Obudowa: profil aluminiowy 
Dyfuzor opalizowany PMMA 
Stopień ochrony: min. IP 40 
Oświetlenie LED 
Żywotność  całej oprawy min. 50 000 godzin 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 godzinach 1% 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo / ramka natynkowa min. 600x600mm,  h = min. 
50mm 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać zgodnie z przepisami unijnymi 
oznaczenie CE lub równoważne 
 

b) Punkt oświetleniowy typu B, dane techniczne: 
Barwa światła – ciepła – 4000 K 
Kolor światła – biały 
Kształt oprawy – prostokątny 
Materiał – klasa IK03 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub równoważne, atest PZH, lub równoważne 
Wymiary: szerokość: 110-130mm, długość: 1200-1600mm, wysokość: 75-85mm (+/- 5 cm) 
Pobór mocy: 45-55 W 
Strumień świetlny: 6200 – 6600 lm 
Waga: poniżej 2,5 kg +/- 1,5 kg 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z osprzętem 
Podwieszane do sufitu 
Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9 
Napięcie zasilania: 230 V 
CRI: Ra > 80 
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Obudowa i klosz: poliwęglan 
Dyfuzor opalizowany poliwęglan 
Stopień ochrony: IP65 
Oświetlenie LED 
Żywotność min. 60 000 godzin 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 godzinach 1% 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo  
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać zgodnie z przepisami unijnymi 
oznaczenie CE lub równoważne 
 

c) Punkt oświetleniowy typu C, dane techniczne: 
Barwa światła – ciepła – 3000 - 4000 K 
Kolor światła – biały 
Kształt oprawy – koło 
Materiał – wandaloodporne, klasa IK03 
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub równoważne, atest PZH, lub równoważne 
Wymiary: średnica: 350-420mm, głębokość: max. 140mm (+/- 5 cm) 
Pobór mocy: 16-20 W 
Strumień świetlny: 1400 – 1700 lm 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z osprzętem 
Klosz: poliwęglan 
Odporność na udar: IK 03 
Podwieszane do sufitu 
Współczynnik mocy (cos )  na poziomie > 0,9 
Napięcie zasilania: 230 V 
CRI: Ra > 80 
Obudowa: profil aluminiowy lub stal 
Dyfuzor opalizowany poliwęglan 
Oświetlenie LED 
Żywotność min. 50 000 godzin 
Stopień ochrony: IP 44 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 godzinach 1% 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo  
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać zgodnie z przepisami unijnymi oznaczenie 
CE lub równoważne 
 

f) Punkt oświetleniowy typu F, dane techniczne: 
Barwa światła – ciepła – 4000 K 
Kolor światła – biały 
Kształt oprawy – kwadratowy 
Materiał – wandaloodporne, klasa IK03  
Certyfikaty CE dopuszczające do użytkowania lub równoważne, atest PZH, lub równoważne 
Wymiary: szerokość: 597-600mm, długość: 597-600mm, wysokość: 45-50mm (+/- 5 cm) 
Pobór mocy: 35-40 W 
Strumień świetlny: 3600 – 4000 lm 
Waga: poniżej 4 kg +/- 1,5 kg 
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Oprawa kompletna do podłączenia i montażu wraz z osprzętem 
Podwieszane do sufitu 
Napięcie zasilania: 230 V 
CRI: Ra > 80 
Obudowa: profil aluminiowy 
Dyfuzor opalizowany PMMA 
Oświetlenie LED 
Odporność na udar: IK 03 
Żywotność min. 50 000 godzin 
spadek wydajności wraz z upływem czasu przy 5 000 godzinach 1% 
Oprawa ma umożliwiać montaż natynkowo / ramka natynkowa min. 600x600mm,  h = min. 
50mm 
Oprawa ma pochodzić z seryjnej produkcji i posiadać zgodnie z przepisami unijnymi oznaczenie 
CE lub równoważne 

     Oprawa musi posiadać moduł awaryjny  - czas podtrzymania 1h, czas ładowania 24h 
 

2) LAMPKI BIUROWE – 48 SZTUK 
 
Dane techniczne: 
Kolor lampki: biały 
Rodzaj światła: LED 
Liczba źródeł światła: 1 
Moc: min. 9W 
Strumień świetlny: min. 350 lm 
Żywotność: min. 20 000 h 
Barwa światła: biała naturalna 
Zasilanie: 230V 
Pełna regulacja ramienia 
Przycisk włączania/ wyłączania i regulacji jasności na lampie 
Lampka nie rozprasza światła 
Zmiana natężenia światła: 3 poziomy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wykonawca: 
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............................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

. OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

4/PN/DEG/AS/2019 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 

Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że: 
 

1)  nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 
udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

2)  należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 
udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: 
 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego 
do tej samej grupy kapitałowej 

  
  

 

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/ 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

*  Niepotrzebne skreślić. 
 

 
 
 

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 
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Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

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

Dz.U. UE S numer 202 data 19.10.2018 r., strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 030-066429 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 

ul. Gliwicka 5 

44-180 Toszek 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek 
biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

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

4/PN/DEG/AS/2019 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2 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. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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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 kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

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

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

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

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

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

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

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

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

Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

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

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

                                                 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

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

 

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

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

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

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. 

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

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

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

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

                                                 
13 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). 
14 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. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
16 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. 
17 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). 
18 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). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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ustalone w wyroku: 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): 
[……][……][……][……]21 

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

[] Tak [] Nie  

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

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

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

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

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

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

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

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

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

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

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

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

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

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

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

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie 

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

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

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

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

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

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

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

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

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

                                                 
26 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. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 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. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

[] 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; 
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 

[] Tak [] Nie 

                                                 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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): 
[……][……][……]31 

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: 

: 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. 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Kompetencje Odpowiedź 

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

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

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

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

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 

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

                                                 
32 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. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……][……][……] 

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

[……] 

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

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

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

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

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 odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 

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

                                                 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

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

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

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

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

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

 
 
a) [……] 
 
 

                                                 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 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. 
42 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. 



 
4/PN/DEG/AS/2019-  Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 

Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!  

51/63 

 

zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
b) [……] 

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

[……] 

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

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

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

[……] 

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

[……] 

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 

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

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

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

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

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

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

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

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

[….] 
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kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

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

Część VI: Oświadczenia końcowe 

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

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

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

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

Niżej podpisany(-a)(-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)].  [Należy wypisać] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 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.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

. OŚWIADCZENIE 
O BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ 
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, 

OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE ALBO 
– W PRZYPADKU WYDANIA TAKIEGO WYROKU LUB DECYZJI – DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH DOKONANIE PŁATNOŚCI TYCH NALEŻNOŚCI WRAZ Z 
EWENTUALNYMI ODSETKAMI LUB GRZYWNAMI LUB ZAWARCIE WIĄŻĄCEGO 

POROZUMIENIA W SPRAWIE SPŁAT TYCH NALEŻNOŚCI 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

4/PN/DEG/AS/2019 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 
 
 
 
 

oświadczam, że: 
 

Nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  
w sprawie spłat tych należności 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA  

ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ 
O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

4/PN/DEG/AS/2019 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 
 
 
 
 

oświadczam, że: 
 

Nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,  

O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R.  
O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  

(DZ.U. 2017 POZ. 1785) 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

4/PN/DEG/AS/2019 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 
 
 
 
 

oświadczam, że: 
 
Nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. 2017 poz. 1785). 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Wykonawca: 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

WYKAZ DOSTAW 
WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH 

RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM 
TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST 

KRÓTSZY – W TYM OKRESIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

4/PN/DEG/AS/2019 
Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 
 
przedkładamy następujący wykaz dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
 

L.p. Przedmiot dostaw 
Nazwa i adres podmiotu, 
na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane 

Data wykonania 
 (od … do…) 

Wartość brutto 
(PLN) 

1 
 
 
 

   

2 
 
 
 

   

(…)     
 
 

 
 
 
 

UWAGA: Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie opisanych wyżej 
dostaw. Dowodami są: 
 referencje 
 oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

P R O J E K T   U M O W Y 
 

UMOWA NR ................................ 
 
 

           W dniu ........................ w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą  
w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, NIP: 9690946632 zwanym w treści umowy Odbiorcą w imieniu i na 
rzecz którego działają: 
 

1.  dr n. med. Anna Rusek  - Dyrektor Szpitala 
2.  inż. Erwin Janysek   - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
 
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego 
przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach, a:  
 

................................................................................................ z siedzibą  w ......................................  
 

przy ul. .............................................. 
 

zwanym dalej w treści umowy Dostawcą, który jest reprezentowany przez : 
 

1.  ................................................................ 
 

2.  ................................................................ 
 

działającym na podstawie: ...........................................................................................................  
 

wydanego przez: .......................................................................................................................... 
 

zawarto umowę treści następującej: 
 

§ 1 
 

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986). 

 
§ 2 

 

1.  Przedmiot umowy obejmuje dostawę punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb 
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny 
Szpital!  za łączną kwotę: 
 

- netto: .............................. słownie: ................................................................................ 

- VAT: .............................. słownie: .................................................................................  

- brutto: ............................. słownie: ................................................................................. 
zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
 nr 4/PN/DEG/AS/2019 złożoną ofertą oraz załącznikiem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do  
niniejszej umowy i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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2.  Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących 
towarów/usług ……………………… odprowadzenie podatku w kwocie …………….. leży po 
stronie Zamawiającego * 

        lub 
Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług w tym zakresie* 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

§ 3 
 

1. Termin dostawy zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy 
zostanie potwierdzony przez Dostawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Odbiorcy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie 
spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy 
następujące dokumenty: 
 atesty zamontowanych lamp 
- pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji, pisemny dokument 

gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 36 miesięcy, max. 60 miesięcy), 
 szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych         

punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym  

5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4 spowoduje odmowę odbioru 
sprzętu przez Odbiorcę i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Dostawcy. 

6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca ustali z uprawnionym 
przedstawicielem Odbiorcy. 

7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.: 
        - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Odbiorca   
             zobowiązuje się zawiadomić Dostawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty  
             dostawy, Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika  
             z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, wymienić reklamowany towar na wolny  
             od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie; 
         - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia   
             przez Dostawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 2 o więcej niż 3 dni robocze,   
            Odbiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy. W   
             przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia,   
             Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat   
              (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji   
              opóźnionej dostawy u innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny  
              przedmiotu zamówienia). 

§ 4 
 

1. Dostawca udziela pisemnej gwarancji na oprawy oświetleniowe na okres ......... miesięcy. (nie mniej 
niż 36 miesięcy, max. 60 miesięcy) /zgodnie z pkt 2 złożonej Oferty/. Szczegóły wzmiankowanej 
gwarancji określa Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona Odbiorcy w dniu dostawy sprzętu, 
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zgodnie z § 3 ust. 4 tiret 2 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu 
następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.  

2. Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wady przed upływem tego terminu. 

3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych 
w trakcie użytkowania. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 

4. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 
nieefektywnych naprawach tego samego elementu. 

5. Wykonawca deklaruje czas reakcji na zgłoszone awarie opraw w ilości ………….. godzin. 
 

§ 5 
 
 

4. Wykonawca oświadcza, że ….. % zakresu dostaw objętych niniejszą umową wykona nakładem 
własnym (bez podwykonawstwa). 

5. Wykonawca zrealizuje siłami własnymi następujący zakres: ............................................................. 
6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następującą część zamówienia (podać nazwę 

Podwykonawcy wraz z adresem oraz zakres): ........................................ /ust. 5 i 6 umowy w 
zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ/. 

7. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w realizacji umowy przez dalszych 
Podwykonawców. 

 

§ 6 
 

1.  Ze strony Odbiorcy osobą odpowiedzialną za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy jest 
................................................................. . 

2.  Osoba ze strony Odbiorcy przeprowadzająca  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
……………………………..….. 

3.  Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest 
...................................................... 

4.  Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienie jest podpisany i zaakceptowany 
protokół zdawczo-odbiorczy. 
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5.  Wynagrodzenie określone w § 2 płatne będzie w terminie .......... (min. 14 dni, max. 30 dni) dni od 
daty doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury pod ustalony przez strony adres, na 
konto wskazane na fakturze. /zgodnie z pkt w ofercie/ 

6.  W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia niekompletnej, termin 
wydłuży się proporcjonalnie. 

 

§ 7 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 50% dostawy -  w ciągu 14 dni od daty podpisania 
umowy oraz pozostałe 50% dostawy - w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.  

2.  Umowa obowiązuje na czas określony 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ...................  
do dnia  ................................. 

3.  Umowa wygasa z chwilą wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 lub z upływem czasu, 
na który została zawarta. 

 
§ 8 

 
1.  Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

a) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny 
brutto, 

b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby 
itp.). 

2.  Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3.  Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone przez Dostawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

 
 

§ 9 
 

1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych: 
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: 
 za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 
 za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 
 za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni robocze – 5 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni 
robocze Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w § 3 ust. 7 umowy. 

 za opóźnienie w zakresie zaoferowanego czasu reakcji – 5 % wynagrodzenia umownego za 
przedmiot dostawy za każdą godzinę opóźnienia 

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną: 
 za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Odbiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 
Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione 
w  § 8 ust. 1. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Odbiorcy kar umownych z faktury za przedmiot 
umowy. 
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§ 10 
 

Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach 
kodeksu cywilnego a ponadto odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
 Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  

nie kontynuuje go pomimo wezwania Odbiorcy na piśmie, 
 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach (z wyjątkiem tiretu pierwszego). W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 11 

 
Dostawca bez pisemnej zgody Odbiorcy nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami 
wynikającymi z niniejszej umowy.  

 
§ 12 

 
W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Dostawca i 
Odbiorca. Rozliczenia pomiędzy Dostawcą i podwykonawcą pozostają w gestii Dostawcy. 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwych rzeczowo sądów powszechnych. 

 
§ 14 

 
1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 
w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, 
www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 
daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
dostępne są w internecie.  
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego nr 4/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa punktów oświetleniowych i lampek 
biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – 
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

4) Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  
a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych 
określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. 
Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  
 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679),  
 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala 
Psychiatrycznego. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
dotyczących archiwizacji. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec 
przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 
§ 15 

 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy  
i dwa egzemplarze dla Odbiorcy.  
 
 

Dostawca:                                                                    Odbiorca:                                                                     
 

 
                           ........................................                                             ...................................... 
  
 
 
 
UWAGA: 
 

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 –  Formularz cenowy, który jest równoważny z załącznikiem nr 2 
do SIWZ oraz załącznik nr 2 -  Specyfikacja techniczna który jest równoważny z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
 


