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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

(miejscowość, data) 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 
ul. Stanisława  Dubois 5A  
00-184 Warszawa 
(Zamawiający) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań 
związanych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych (P1). 
 

my niżej podpisani:  

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”. 

2. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę określoną  
w poniższym zestawieniu: 

 

Cena brutto za całość zamówienia wynosi: 

……………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….), 
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Rola w projekcie/ilość 
osób 

Uśredniona stawka godzinowa dla 
wszystkich osób pełniących 

poszczególne role w projekcie 
wskazanych w Wykazie osób – 

załącznik nr 7 do SIWZ brutto w zł 

Ilość godzin 
Wartość brutto w zł 

(iloczyn z kolumny 2 i 3) 

1 2 3 4 

  21440  

 

4. Deklarujemy: 

 

Nazwa usługi (gotowości) TAK / NIE* 

Gotowość do realizacji zleceń w soboty      

Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w dni 
robocze w wymiarze większym niż 8 godzin 

 

* należy wpisać, czy Wykonawca deklaruje lub nie deklaruje realizację danej usługi (gotowości). 

Uwaga: 

W przypadku nie wypełnienia powyższej tabeli Zamawiający uzna, iż treść oferty nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy 
Pzp.   

 

5. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 3 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi  

w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. OŚWIADCZAMY, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 
30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 
Umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od 
upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 
…………………................................ zł., w formie……………..……………………………………….. 
w dniu …………………………………………………………………………………………………....... 

9. Kwotę wpłaconego wadium w formie pieniądza należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w tym 
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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11. Akceptujemy termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

12. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 
informacji zawartych na stronach …………………………………………………………………….. 

13. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią  
następujące dokumenty dołączone do oferty: 

a) ……………………………………. 

b) ……………………………………. 

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

15. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale Podwykonawców
*
. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

 

a) .........................................................................................................................................................   

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

b)…………………………………………………………………………………………………………….  
nazwa (firma) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy. 

16. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych kartkach. 

17. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
Ustawy. 

18. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

1. ………………………………….  

      2.…………………………………..  itd. 
 
   
    . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub  osoby uprawnionej do jego 
reprezentowania)  

 
 
Miejsca oznaczone symbolem „*” należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego Wykonawcy.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
………………………………….. 
pieczęć wykonawcy 

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 
w zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań związanych z Elektroniczną Platformą 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 
 
 

w imieniu: 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 
Oświadczamy, że na dzień składania oferty, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) spełniamy 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , dn                                                    . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego 
reprezentowania 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(dane Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 
w zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań związanych z Elektroniczną Platformą 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 
 
 
  
w imieniu: 
 

......................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 
oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). 
 
 
 

………….…………………………………………………. 
pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

do jego reprezentowania 
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(miejscowość, data) 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

….……………………………………..……  
(Pieczęć Wykonawcy- Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przystępując do prowadzonego przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.6151.25.2015 na 

Świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań związanych z 

Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych (P1). 

informuję, że:  
 

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*  

 

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą 

następujące podmioty (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić 

wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, podać nazwę i siedzibę)*:  

1. ……………………………………………………………………..……………………  

2. ……………………………………………………………………..……………………  

3. ……………………………………………………………………..……………………  

4. ……………………………………………………………………..……………………  

5. ……………………………………………………………………..……………………  

 

……………………………………       …..…………………………………………………..  
(miejscowość, data)  (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 

* właściwe zaznaczyć znakiem X  
Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 

50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 (miejscowość, data) 

………………………………………… 
(dane Wykonawcy) 

 
 

W celu wykazania warunku, o którym mowa w Rozdziale IV podrozdział I ust. 1 pkt 3) SIWZ 
Wykonawca załącza do oferty: 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami, które posiadają 
następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione poniżej w tabeli:  
 

L.p. Rola Wymagania 
Liczba 
osób 

Spełnia 
wymagania 
TAK lub NIE 

Imię i nazwisko 
oraz Informacja o 

podstawie do 
dysponowania 

osobami (np. 
umowa o pracę, 
umowa o dzieło, 
umowa - zlecenia 

itp.) 

1 

Analityk 
biznesowo-
systemowy  
(łącznie 12 osób) 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie modelowania i inżynierii 
procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań 
dla systemów informatycznych z wykorzystaniem 
UML 

2. Wykonywał analizę systemową w co najmniej 2 
projektach informatycznych; każdy z projektów miał 
wartość co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto 

3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert brał udział po stronie Wykonawców 
lub jako wsparcie Zamawiającego w procesie 
analizy biznesowo-systemowej dla systemu 
teleinformatycznego o którym mowa w art. 5 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 
657, z późń. zm.) 

4. Posiada wyższe wykształcenie 
5. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 

lat 
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2 
Architekt 
systemowy  
( łącznie 5 osób) 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) 
architektury systemów informatycznych 

2. Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie posługiwania się językiem 
UML oraz ArchiMate 

3. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania architektury: 
systemów zorientowanych na usługi, systemów w 
architekturze wielowarstwowej, systemów o 
wysokiej wydajności i niezawodności, systemów 
wykorzystujących bazy danych 

4. Posiada znajomość ram architektonicznych 
(framework) TOGAF, udokumentowaną 
certyfikatem TOGAF* 

5. Był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury 
IT systemu informatycznego w co najmniej 2 
projektach obejmujących swym zakresem budowę 
architektury systemów informatycznych; wartość co 
najmniej jednego projektu była większa niż 3 000 
000 złotych brutto 

6. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert brał udział po stronie Wykonawców 
lub jako wsparcie Zamawiającego w procesie 
projektowania architektury systemu 
teleinformatycznego o którym mowa w art. 5 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 
657, z późń. zm.) 

7. Posiada wyższe wykształcenie 
8. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 lat 

 

  

3 
Ekspert ds. 
bezpieczeństwa  
(łącznie 2 osoby)  

1. Posiada doświadczenie z zakresie bezpieczeństwa 
systemów informatycznych, potwierdzone 
uzyskaniem certyfikatu CISA lub CISSP* 

2. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania i wdrażania 
systemów opartych o PKI (zabezpieczenie sieci 
LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o 
PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników) 

3. Wykonywał zadania z zakresu bezpieczeństwa 
teleinformatycznego w co najmniej 2 projektach 
informatycznych; każdy z projektów miał wartość co 
najmniej 1 000 000,00 złotych brutto 

4. Posiada wyższe wykształcenie 
5. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 lat 

 

  

4 

Prawnik ds. 
informatyzacji 
ochrony zdrowia 
(1 osoba) 

1. Posiada biegłą znajomość oraz co najmniej 4 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania 
przepisów prawa z zakresu dotyczącego: ochrony 
zdrowia, informatyzacji w ochronie zdrowia, 
transmisji danych w sieciach publicznych oraz 
ochrony danych osobowych 

2. Posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata 
od co najmniej 4 lat 

3. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 
lat 
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5 
Prawnik ds. 
kontraktów 
(1 osoba) 

1. Posiada biegłą znajomość oraz co najmniej 4 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania 
przepisów prawa dotyczących umów 
cywilnoprawnych oraz negocjacji umów 
cywilnoprawnych 

2. Posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata 
od co najmniej 4 lat 

3. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 
lat 

 

  

6 

Ekspert ds. 
wdrożenia i 
utrzymania  
(łącznie 5 osób) 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie wdrażania systemów 
informatycznych 

2. Odpowiadał za przeprowadzenie zakończonych 
sukcesem min. 2 wdrożeń, w którym w co najmniej 
jednym wdrożonym systemie informatycznym liczba 
użytkowników końcowych przekraczała 1000 osób, 
zaś wartość obu projektów była nie mniejsza niż 
1 000 000,00 złotych brutto 

3. Uczestniczył we wdrażaniu co najmniej jednego 
systemu działającego w środowisku rozproszonym  

4. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania i wdrażania 
systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
(synchronizowanie i przełączanie ośrodków 
przetwarzania, systemy backupu, systemy do 
odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej 
niezawodności i dostępności) 

5. Posiada doświadczenie w opracowanie Planu 
Ciągłości Działania 

6. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania utrzymania dla 
systemów informatycznych, projektowania 
procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności 
oraz definiowaniu katalogu usług 

7. Posiada znajomość zbioru dobrych praktyk 
(framework) ITIL udokumentowaną certyfikatem 
ITIL na poziomie minimum Foundation* 

8. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 lat 
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7 
Ekspert ds. 
hurtowni  
(łącznie 2 osoby) 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) 
hurtowni danych. 

2. Posiada znajomość języków modelowania UML 2.x 
oraz BPMN 2.0 

3. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie optymalizacji hurtowni 
danych pod kątem wydajności poparte 
projektowaniem analitycznej hurtowni danych 
zwierającej powyżej 15 mln rekordów 

4. Projektował struktury danych hurtowni danych w 
systemie IT w co najmniej 2 projektach 
obejmujących swym zakresem budowę hurtowni 
danych opartej o rozwiązania SAS. Wartość co 
najmniej jednego projektu była większa niż 
3 000 000,00 złotych brutto 

5. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert brał udział po stronie Wykonawców 
lub jako wsparcie Zamawiającego w procesie 
projektowania hurtowni danych w ramach tworzenia 
systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 
5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 
113, poz. 657, z późń. zm.) 

6. Posiada wyższe wykształcenie 
7. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 lat 

 

  

8 

Ekspert ds. 
jakości 
oprogramowania  
(łącznie 4 osoby) 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie kontroli jakości na 
wszystkich etapach realizacji projektu 
informatycznego 

2. Przygotowywał i realizował Plan testów oraz 
scenariusze testowe w zakresie nowego 
rozwiązania teleinformatycznego o wartości co 
najmniej 500 000,00 złotych brutto 

3. Posiada wyższe wykształcenie 
4. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 lat 

 

  

9 

Ekspert ds. 
zarządzania 
projektami  
(1 osoba) 

1. Posiada znajomość metodyki zarządzania 
projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem 
PRINCE2® Practitioner lub IPMA C lub PMP* 

2. Pełnij rolę v kierownika/zastępcy kierownika 
projektu lub członka zespołu wsparcia 
metodycznego projektu w projekcie informatycznym 
o czasie trwania dłuższym niż 1 rok oraz wartości 
co najmniej 3 000 000,00 złotych brutto 

3. Posiada wykształcenie wyższe 
4. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 

lat 
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10 

Ekspert ds. 
eksploracji 
danych  
(łącznie 2 osoby) 
 

1. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie systemów IT służących 
eksploracji danych 

2. Zajmował się eksploracją danych w hurtowni 
danych opartej o rozwiązania SAS w co najmniej 2 
projektach informatycznych; każdy z projektów miał 
wartość co najmniej 500 000,00 złotych brutto 

3. Posiada wyższe wykształcenie 
4. Posiada doświadczenie zawodowe co najmniej 8 

lat 

 

  

 
*Informacje w zakresie certyfikatów: 

a. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej 
samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego; 

b. Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to 
również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli 
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

 
 
 
 
 
………………….. , dn.………………...                             ……….………………………………………………. 
( miejscowość)                   (data)                                                         (pieczątka, podpis Wykonawcy lub  osoby uprawnionej 

do jego reprezentowania) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

(miejscowość, data) 
………………………………………… 
 (dane Wykonawcy) 

 
 

WYKAZ USŁUG 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w 
zakresie doradztwa eksperckiego w ramach zadań związanych z Elektroniczną Platformą 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 
w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale IV, podrozdział I, ust. 1 pkt 2) SIWZ, 
oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy 
następujące zamówienia: 

 

Lp. 
Rodzaj usługi 

w tym wskazanie zakresu i nazwy usługi. 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 
wykonywano 

określoną 
usługę 

Dokładna 
wartość usługi 

brutto w zł 

Data wykonania 
(odbioru) (dzień -

miesiąc-rok) 

1     
2     
3     

 
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane  należycie. 

 
……………………………………………………………… 

pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 
do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

------------------------------------------------------------ 
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba i adres 

 lub miejsce zamieszkania podmiotu  

udostępniającego swoje zasoby  

 
O Ś W I A D C Z E N I E** 

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów 

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie doradztwa 

eksperckiego w ramach zadań związanych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 

 

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca ………………………………………… ……  

  

(Nazwa (firma),albo imię i nazwisko Wykonawcy, siedziba i adres lub miejsce zamieszkania podmiotu 

któremu udostępnia się zasoby) 

 

może polegać na …………………………………………………………………… W związku z 

powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy ………………………………………………… do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym 

również na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, stosownie do wymagań art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).  

Oświadczam, iż:  

a) Niniejszym udostępnia się zasoby w poniższym zakresie: ……………………..……..*,  

 

b) Powyższe zasoby będą wykorzystywane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w 

następujący sposób: ………………………………….…..*.  

 

c) Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ………………*,  

 

d) Zakres i okres naszego udziału wykonywaniu Zamówienia: ……….……*  

 

Jednocześnie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu, oświadczam, iż jestem świadom, iż 

podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b, zgodnie z art. 26 ust. 

2e odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 

………………………………………                ………………………………………………...  
(miejscowość, data)                                                    (pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania - podmiotu 

udostępniającego swoje zasoby) 

 
 *Należy szczegółowo określić zakres wymaganych informacji.  

**w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów, Wykonawca nie składa niniejszego załącznika do oferty. 



 

 
WZP.6151.25.2015 

 

 
14 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

Projekt Gwarancji należytego wykonania umowy. 
 

Gwarancja należytego wykonania umowy nr …………… do postępowania pn. Świadczenie usług w zakresie doradztwa 
eksperckiego w ramach zadań związanych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 
 - nr referencyjny postępowania WZP.6151.25.2015 

BENEFICJENT - Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 
00-184 Warszawa. 

WYKONAWCA - ………………………………………………………………………………... 
GWARANT - …………………………………………………………………………………….. 
 
Niniejsza Gwarancja należytego wykonania umowy została wystawiona w związku z umową, która ma zostać zawarta przez 
Wykonawcę z Beneficjentem, zwaną dalej Umową. Zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……………… (słownie ……………………….), co stanowi 10% 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w Umowie. 
 
1. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 
2. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 
3.  Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta na zasadach określonych w 

niniejszej gwarancji do zapłacenia kwoty do wysokości …………………. (słownie ………….). –z tytułu  niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy  

4. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność 
Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty. 

5. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od ………………………… do ………………………….., w zakresie niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy,  

6. Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w ust. 3, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do Gwaranta przez 
Beneficjenta gwarancji pisemnego żądania wypłaty wraz: 

1) z pisemnym oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę objętą gwarancją; 
7. Żądanie wypłaty powinno: 

1) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione, ze wskazaniem podstawy 
upoważnienia, 

2) być złożone w terminie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
3) dotyczyć wyłącznie wymagalnych należności, które powstały w okresie ważności gwarancji,  
4) powinno zawierać oznaczenie kwoty roszczenia oraz rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji. 

8. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona: 
1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty z gwarancji niezgodne z warunkami określonymi w pkt. 

6 i pkt. 7, 
2) w przypadku nieistnienia lub unieważnienia zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

9. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach: 
1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności, 
2) przez pisemne zwolnienie Wykonawcy przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 
3) przez pisemne zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji, 
4) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji. 

10. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, pod 
rygorem nieważności. 

11. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwłocznie po jej wygaśnięciu za pośrednictwem Wykonawcy –,jednakże 
zobowiązanie Gwaranta wygasa również wraz z wygaśnięciem Gwarancji, nawet jeżeli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony 
do Gwaranta. 

12. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie a sądem 
właściwym sąd miejscowo właściwy ze względu na adres siedziby Beneficjenta. 

13. Adres korespondencyjny Gwaranta: ………………………………………………………………………………………………. 
 

………….………………….…………….. 
(pieczątka Gwaranta i podpisy osób upoważnionych 


