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Informacje na temat publikacji�

W przypadku post�powa� o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania si� o
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w cz��ci I
zostan� automatycznie wyszukane, pod warunkiem �e do utworzenia i wypełnienia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis ESPD. Adres
publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej nie jest wymagana,
prosz� poda� inne informacje umo�liwiaj�ce jednoznaczne zidentyfikowanie post�powania o udzielenie
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym)

To�samo�� zamawiaj�cego�

Informacje na temat post�powania o udzielenie zamówienia�

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:
2016/S 194-349851_

URL Dz.U. S

()

Oficjalna nazwa:
Wielospecjalistyczny Szpitam Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opieku�czo-Leczniczym Publiczny Zakład 
Opieki zdrowotnej

Pa�stwo:
Polska

Tytuł:
Dostawa sprz�tu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w poznaniu

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprz�tu do operacji zastawek serca dla Bloku Operacyjnego 

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

ESPD https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print

1 z 15 2016-10-07 10:02



���������������������� �����	��

A: Podstawy zwi�zane z wyrokami skazuj�cymi za przest�pstwo �

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce powody wykluczenia

Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 13 pakietów (cz��ci).
Przedmiot zamówienia obejmuje równie� :

     a) Dostaw� przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez wykonawc�,  
własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko.
     b) Oddanie zamawiaj�cemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie pó�niej ni� w ci�gu 7 dni 
roboczych, zastawek, protez naczyniowych i pier�cieni po 2 sztuki z ka�dego asortymentu obj�tego 
zamówieniem w pakiecie od 4 do 13 do wykorzystania wg bie��cych potrzeb. Ilo�� przekazanych 
poszczególnych zastawek , protez naczyniowych oraz pier�cieni nie mo�e ulec zmianie przez okres 
trwania umowy i nie mo�e by� wy�sza ni� okre�lona w formularzu ofertowym, stanowi�cym zał�cznik do 
SIWZ. Ka�de zwi�kszenie ilo�ciowe przedmiotu zamówienia oddanego w depozyt, bez uzgodnienia z 
Aptek� Zakładow� skutkowa� b�dzie odesłaniem asortymentu do Wykonawcy. Zamawiaj�cy zapłaci za 
ka�dy element przedmiotu zamówienia zu�yty, na podstawie kopii raportów lub protokółów zu�ycia po 
przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. 
Raporty/ protokóły, które Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy musz� by� opatrzone piecz�ci� Apteki 
Zakładowej Zamawiaj�cego i stanowi� b�d� podstaw� do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia 
wykorzystanego asortymentu nie pó�niej ni� w ci�gu 3 dni roboczych od daty otrzymania 
raporty/protokółu. Uzupełnienie brakuj�cego asortymentu na podstawie nie podpisanego i bez piecz�ci 
Apteki Zakładowej raportu/protokółu skutkowa� b�dzie odesłaniem do Wykonawcy. 
c) Zastawki, protezy naczyniowe i pier�cienie oddawane Zamawiaj�cemu w depozyt nale�y dostarczy� do 
Apteki Zakładowej gdzie w obecno�ci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj�cego zostanie sporz�dzony 
protokół przekazania sprz�tu. Protokół musi by� podpisany czytelnie i opatrzony piecz�ci� Apteki 
Zakładowej. Zamawiaj�cy nie bierze odpowiedzialno�ci za dostarczony przedmiot zamówienia w inne 
miejsce ni� Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawiciela Apteki 
Zakładowej.
d) Zamawiaj�cy b�dzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu zastawek, protez 
naczyniowych oraz pier�cieni, znajduj�cych si� na Bloku Operacyjnym, nie rzadziej ni� co 3 miesi�ce. 
Ko�cowa liczba poszczególnych pozycji stanu bie��cego nie mo�e przekracza� liczby wynikaj�cej z 
protokółu przekazania zastawek, protez naczyniowych oraz pier�cieni.
e) Dostaw� sukcesywn� przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy, w ilo�ciach                             
i asortymencie zamawianym przez Aptek� szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, w terminie wskazanym w 
ofercie, nie dłu�szym jednak ni� 3 dni roboczych od daty zło�enia zamówienia, w pakietach 1-3. 
Zamówienia składane b�d� za po�rednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu 
ofertowym  (w o�wiadczeniu wykonawcy).

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj� zamawiaj�c� lub podmiot zamawiaj�cy (je�eli
dotyczy):

WSM/DZP/381/8407/N/2016

udział w organizacji przest �pczej �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji

przest�pczej, orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre�lony bezpo�rednio w

wyroku nadal obowi�zuje? Zgodnie z definicj� zawart� w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24
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pa�dziernika 2008 r. w sprawie zwalczania przest�pczo�ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

data wyroku

powód

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

korupcja �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcj�,

orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre�lony bezpo�rednio w wyroku nadal

obowi�zuje? Zgodnie z definicj� zawart� w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urz�dników Wspólnot

Europejskich i urz�dników pa�stw 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 równie� korupcj� zdefiniowan� w

prawie krajowym instytucji zamawiaj�cej (podmiotu zamawiaj�cego) lub wykonawcy.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

data wyroku

powód

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod
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nadu �ycie finansowe �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadu�ycie finansowe,

orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre�lony bezpo�rednio w wyroku nadal

obowi�zuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

data wyroku

powód

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

przest �pstwa terrorystyczne lub przest �pstwa zwi �zane z działalno �ci� terrorystyczn � �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przest�pstwa

terrorystyczne lub przest�pstwa zwi�zane z działalno�ci� terrorystyczn�, orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub

w którym okres wykluczenia okre�lony bezpo�rednio w wyroku nadal obowi�zuje? Zgodnie z definicj� zawart� 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 równie� pod�eganie do popełnienia przest�pstwa,

pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przest�pstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tej�e

decyzji ramowej.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

data wyroku

powód

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia
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Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

pranie pieni �dzy lub finansowanie terroryzmu �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieni�dzy lub

finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre�lony

bezpo�rednio w wyroku nadal obowi�zuje? Zgodnie z definicj� zawart� w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu

finansowego w celu prania pieni�dzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

data wyroku

powód

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

praca dzieci i inne formy handlu lud �mi �

Czy w stosunku do samego wykonawcy b�d� jakiejkolwiek osoby b�d�cej członkiem organów administracyjnych,

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj�cej w przedsi�biorstwie wykonawcy uprawnienia do

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za prac� dzieci i inne

formy handlu lud�mi, orzeczeniem sprzed najwy�ej pi�ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre�lony

bezpo�rednio w wyroku nadal obowi�zuje? Zgodnie z definicj� zawart� w art. 2 dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi lud�mi i zwalczania

tego procederu oraz ochrony ofiar, zast�puj�cej decyzj� ramow� Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011,

s. 1).

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

data wyroku

powód
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B: Podstawy zwi�zane z płatno�ci� podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne �

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce powody wykluczenia

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

kto został skazany

długo�� okresu wykluczenia

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

płatno �� podatków �

Czy wykonawca dopu�cił si� naruszenia swoich obowi�zków dotycz�cych płatno�ci podatków, zarówno w

pa�stwie, w którym ma siedzib�, jak i w pa�stwie członkowskim instytucji zamawiaj�cej lub podmiotu

zamawiaj�cego, je�eli jest ono inne ni� pa�stwo siedziby?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy to naruszenie obowi�zków zostało ustalone za pomoc� �rodków innych ni� decyzja

s�dowa lub administracyjna? � Tak � Nie

Je�eli naruszenie obowi�zków zostało ustalone w trybie decyzji s�dowej lub administracyjnej,

czy decyzja ta była ostateczna i wi���ca? � Tak � Nie

Czy wykonawca spełnił swoje obowi�zki, dokonuj�c płatno�ci nale�nych podatków lub składek
na ubezpieczenie społeczne, lub te� zawieraj�c wi���ce porozumienia w celu spłaty tych

nale�no�ci, obejmuj�ce w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? � Tak � Nie

pa�stwo lub pa�stwo
członkowskie, którego to

dotyczy

---

kwota, której to dotyczy ---

Prosz� poda� dat� wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpo�rednio okre�lona, długo�� okresu wykluczenia:

Prosz� opisa�, jakie �rodki zostały wykorzystane

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL
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C: Podstawy zwi�zane z niewypłacalno�ci�, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi �

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce powody wykluczenia

kod

płatno �� składek na ubezpieczenie społeczne �

Czy wykonawca dopu�cił si� naruszenia swoich obowi�zków dotycz�cych płatno�ci składek na ubezpieczenie

społeczne, zarówno w pa�stwie, w którym ma siedzib�, jak i w pa�stwie członkowskim instytucji zamawiaj�cej lub

podmiotu zamawiaj�cego, je�eli jest ono inne ni� pa�stwo siedziby?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy to naruszenie obowi�zków zostało ustalone za pomoc� �rodków innych ni� decyzja

s�dowa lub administracyjna? � Tak � Nie

Je�eli naruszenie obowi�zków zostało ustalone w trybie decyzji s�dowej lub administracyjnej,

czy decyzja ta była ostateczna i wi���ca? � Tak � Nie

Czy wykonawca spełnił swoje obowi�zki, dokonuj�c płatno�ci nale�nych podatków lub składek
na ubezpieczenie społeczne, lub te� zawieraj�c wi���ce porozumienia w celu spłaty tych

nale�no�ci, obejmuj�ce w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? � Tak � Nie

pa�stwo lub pa�stwo
członkowskie, którego to

dotyczy

---

kwota, której to dotyczy ---

Prosz� poda� dat� wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpo�rednio okre�lona, długo�� okresu wykluczenia:

Prosz� opisa�, jakie �rodki zostały wykorzystane

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

naruszenie obowi �zków w dziedzinie prawa ochrony �rodowiska �

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowi�zki w dziedzinie prawa ochrony �rodowiska? O

których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach

zamówienia b�d� w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�
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Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�

naruszenie obowi �zków w dziedzinie prawa socjalnego �

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowi�zki w dziedzinie prawa socjalnego? O których mowa,

do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia

b�d� w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�

Prosz� je opisa�

naruszenie obowi �zków w dziedzinie prawa pracy �

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowi�zki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do

celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia b�d�

w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�

Prosz� je opisa�

upadło �� �

Czy wykonawca znajduje si� w stanie upadło�ci? Nie trzeba podawa� tych informacji, je�eli wykluczenie

wykonawców w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa krajowego bez �adnej

mo�liwo�ci odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa� zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

niewypłacalno �� �

Czy wykonawca jest obj�ty post�powaniem upadło�ciowym lub likwidacyjnym? Nie trzeba podawa� tych informacji,
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je�eli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa

krajowego bez �adnej mo�liwo�ci odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa�

zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

układ z wierzycielami �

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami? Nie trzeba podawa� tych informacji, je�eli wykluczenie wykonawców

w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa krajowego bez �adnej mo�liwo�ci

odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa� zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

inna sytuacja podobna do upadło �ci wynikaj �ca z prawa krajowego �

Czy wykonawca znajduje si� w innej sytuacji podobnej do upadło�ci wynikaj�cej z podobnej procedury

przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych? Nie trzeba podawa� tych informacji, je�eli

wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa krajowego bez

�adnej mo�liwo�ci odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa� zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

aktywami zarz �dza likwidator �

Czy aktywami wykonawcy zarz�dza likwidator lub s�d? Nie trzeba podawa� tych informacji, je�eli wykluczenie

wykonawców w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa krajowego bez �adnej
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mo�liwo�ci odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa� zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

działalno �� gospodarcza jest zawieszona �

Czy działalno�� gospodarcza wykonawcy jest zawieszona? Nie trzeba podawa� tych informacji, je�eli wykluczenie

wykonawców w tym przypadku stało si� obowi�zkowe na mocy obowi�zuj�cego prawa krajowego bez �adnej

mo�liwo�ci odst�pstwa w sytuacji, gdy wykonawcy s� pomimo to w stanie zrealizowa� zamówienie.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

podanie powodów, które pomimo powy�szej sytuacji umo�liwiaj� realizacj� zamówienia

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

porozumienia z innymi wykonawcami maj �ce na celu zakłócenie konkurencji �

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia maj�ce na celu zakłócenie konkurencji?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�

Prosz� je opisa�

winien powa �nego wykroczenia zawodowego �

Czy wykonawca jest winien powa�nego wykroczenia zawodowego? W stosownych przypadkach zob. definicje w

prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�
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Prosz� je opisa�

konflikt interesów spowodowany udziałem w post �powaniu o udzielenie zamówienia �

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu

lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w post�powaniu o udzielenie zamówienia?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

bezpo �rednie lub po �rednie zaanga �owanie w przygotowanie przedmiotowego
post �powania o udzielenie zamówienia �

Czy wykonawca lub przedsi�biorstwo zwi�zane z wykonawc� doradzał(-o) instytucji zamawiaj�cej lub podmiotowi

zamawiaj�cemu b�d� był(-o) w inny sposób zaanga�owany(-e) w przygotowanie post�powania o udzielenie

zamówienia?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

rozwi �zanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne po równywalne sankcje �

Czy wykonawca znajdował si� w sytuacji, w której wcze�niejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego,

wcze�niejsza umowa z podmiotem zamawiaj�cym lub wcze�niejsza umowa w sprawie koncesji została rozwi�zana

przed czasem, lub w której nało�one zostało odszkodowanie b�d� inne porównywalne sankcje w zwi�zku z t�

wcze�niejsz� umow�?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy przedsi�wzi�to �rodki w celu wykazania Pa�stwa rzetelno�ci („samooczyszczenie”)? �

Tak � Nie

Prosz� je opisa�

Prosz� je opisa�

winien wprowadzenia w bł �d, zatajenia informacji lub niemo �no�ci przedstawienia
wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych inform acji na temat przedmiotowego
post �powania �

Czy wykonawca znalazł si� w jednej z poni�szych sytuacji:

a) był winny powa�nego wprowadzenia w bł�d przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawi� dokumentów potwierdzaj�cych wymaganych przez instytucj�
zamawiaj�c� lub podmiot zamawiaj�cy; oraz

d) przedsi�wzi�ł kroki, aby w bezprawny sposób wpłyn�� na proces podejmowania decyzji przez instytucj�
zamawiaj�c� lub podmiot zamawiaj�cy, pozyska� informacje poufne, które mog� da� mu nienale�n� przewag� w
post�powaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawi� wprowadzaj�ce w bł�d informacje,
które mog� mie� istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie
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D: Podstawy wykluczenia o charakterze wył�cznie krajowym�

Czy maj� zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wy ł�cznie krajowym okre �lone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

�������!��"�������� ����
� ����

�: Ogólne o�wiadczenie dotycz�ce wszystkich kryteriów kwalifikacji�

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca o �wiadcza, �e

A: Kompetencje �

W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce kryteria kwalifikacji

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa �

Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

wpis do odpowiedniego rejestru zawodowego �

Figuruje w odpowiednich rejestrach zawodowych prowadzonych w pa�stwie członkowskim siedziby wykonawcy

zgodnie z opisem w zał�czniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych pa�stw członkowskich mog�

by� zobowi�zani do spełnienia innych wymogów okre�lonych w tym zał�czniku.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

wpis do rejestru handlowego �

Figuruje w odpowiednich rejestrach handlowych prowadzonych w pa�stwie członkowskim siedziby wykonawcy

zgodnie z opisem w zał�czniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych pa�stw członkowskich mog�

by� zobowi�zani do spełnienia innych wymogów okre�lonych w tym zał�czniku.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod
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W art. 58 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce kryteria kwalifikacji

C: Zdolno�� techniczna i zawodowa �

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce kryteria kwalifikacji

ubezpieczenie z tytułu ryzyka zawodowego �

W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na nast�puj�c� kwot�:

kwota ---

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

W przypadku zamówie � na dostawy: realizacja dostaw okre �lonego rodzaju �

Jedynie w odniesieniu do zamówie� publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował

nast�puj�ce główne dostawy okre�lonego rodzaju: Instytucje zamawiaj�ce mog� wymaga�, aby okres ten wynosił

do trzech lat, i dopuszcza� legitymowanie si� do�wiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

---

---

---

---

---

opis

kwota

data

odbiorcy

opis

kwota

data

odbiorcy

opis

kwota

data

odbiorcy

opis

kwota

data

odbiorcy

opis

kwota

data

odbiorcy
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D: Systemy zapewniania jako�ci i normy zarz�dzania �rodowiskowego �

W art. 62 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okre �lono nast �puj�ce kryteria kwalifikacji

#� �$��

Cz��� V: Ograniczanie liczby kwalifikuj�cych si� kandydatów�

Wykonawca o �wiadcza, �e:

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

cz��� procentowa podwykonawstwa �

Wykonawca zamierza ewentualnie zleci� podwykonawcom nast�puj�c� cz��� (procentow�) zamówienia: Nale�y

zauwa�y�, �e je�eli wykonawca postanowił zleci� podwykonawcom realizacj� cz��ci zamówienia oraz polega na

zdolno�ci podwykonawców na potrzeby realizacji tej cz��ci, to nale�y wypełni� odr�bny jednolity europejski

dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. cz��� II sekcja C powy�ej).

Prosz� okre�li�

W przypadku zamówie � na dostawy: próbki, opisy lub fotografie ze �wiadectwem
autentyczno �ci �

W przypadku zamówie� publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie

produktów, które maj� by� dostarczone, oraz przedstawi w stosownych przypadkach �wiadectwa autentyczno�ci.

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie

URL

kod

W nast�puj�cy sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne k ryteria lub zasady, które
maj� by� stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane s � okre �lone za �wiadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, prosz � wskaza � dla ka �dego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty: �

Je�eli niektóre z tych za�wiadcze� lub rodzajów dowodów w formie dokumentów s� dost�pne w postaci

elektronicznej, prosz� wskaza� dla ka�dego z nich:

Prosz� poda� odpowied� � Tak � Nie

Prosz� je opisa�

Czy informacje te s� dost�pne w formie elektronicznej? � Tak � Nie
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Cz��� VI: O�wiadczenia ko�cowe�

Ni�ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o�wiadcza(-j�), �e informacje podane powy�ej w cz��ciach II–V s�
dokładne i prawidłowe oraz �e zostały przedstawione z pełn� �wiadomo�ci� konsekwencji powa�nego
wprowadzenia w bł�d.
Ni�ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o�wiadcza(-j�), �e jest (s�) w stanie, na ��danie i bez zwłoki, przedstawi�
za�wiadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyj�tkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiaj�ca lub podmiot zamawiaj�cy ma mo�liwo�� uzyskania odpowiednich dokumentów
potwierdzaj�cych bezpo�rednio za pomoc� bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym pa�stwie
członkowskim (pod warunkiem �e wykonawca przekazał niezb�dne informacje (adres internetowy, dane
wydaj�cego urz�du lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umo�liwiaj�ce instytucji
zamawiaj�cej lub podmiotowi zamawiaj�cemu t� czynno��; w razie potrzeby musi temu towarzyszy�
odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dost�pu), lub

b) najpó�niej od dnia 18 pa�dziernika 2018 r. (w zale�no�ci od wdro�enia w danym kraju artykułu 59 ust. 5
akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiaj�ca lub podmiot zamawiaj�cy ju� posiada
odpowiedni� dokumentacj�.

Ni�ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra�a(-j�) zgod� na to, aby [wskaza� instytucj� zamawiaj�c� lub podmiot
zamawiaj�cy okre�lone w cz��ci I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dost�p do dokumentów potwierdzaj�cych
informacje, które zostały przedstawione w [wskaza� cz���/sekcj�/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [okre�li� post�powanie o udzielenie
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)]

Data, miejscowo�� oraz – je�eli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

URL

kod

data

Place

Signature
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