
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
Postępowanie nr PN-181/18/IM 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę: odczynników do  diagnostyki techniką 
sekwencjonowania następnej generacji oraz odczynników do obsługi sekwenatora,  na 12 
miesięcy 

 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy  

wpisany do: 
  

• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...…………….. pod nr KRS ..................... 

• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności 
Gospodarczej 
................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Czy wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

TAK/NIE*                    (odpowiednie skreślić) 

Hasło dostępu do dokumetu JEDZ  

Nazwa programu szyfrującego  

Instrukcja odszyfrowania pliku z 
dokumentem JEDZ 

 

 

 
 
 
…………………………..                                              ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 
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II. OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( 

dalej: SIWZ)   wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:  

dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 
za cenę:  

Pakiet nr: Wartość netto: Wartość brutto: 
1   
2   

RAZEM   

 
III. Oświadczenia 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 

warunków zawartych w SIWZ.  

2. Termin przydatności towaru do użytku wynosi:  ................. (min. 3 m-ce) 

3. Oferujemy termin płatności …….. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z 

przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.  

6. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i 

warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.    

7. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia sk ładania ofert.  

     Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN (słownie:  

     ........................................................................ PLN) w postaci .................................................  

     w tym:  

 

 

 
…………………………..                                               ………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                     Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń 
                                        woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 

Pakiet nr: Wartość wadium: 
1  
2  
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8. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez     
    nas wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta  
    ................................................... w Banku  ......................................... 
 
9.  Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   
…………………………………………….………………………………………………………………………......... 

(zakres/nazwa podwykonawcy) 
 
10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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. Składa 
ww. oświadczenie przekreślając treść oświadczenia i dopisując "nie dotyczy".) 

 
11. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………… 
      tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….………………  

 
12. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 
13. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

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

14. Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

1/............................................................ 

2/......................................................... 

../ ....................................................... 

 

 
……………………..                                       ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 
 
 
 
 
 
------------------------- 

*niepotrzebne skreślić 
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              Załącznik nr 2 do siwz PN-181/18/IM 
[pieczątka firmowa]                                                                                                                                                                 
 
 

  Pakiet nr 1 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy. 
 

ODCZYNNIKI 
Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. 

Lp. opis przedmiotu zamówienia 

nazwa/ 
 Nr katalogowy 
oferowanego 

produktu/ 
producent 

Wielkość 
op. 

 lub j. m 

Ilość 
op. 

Cena 
jedn. 
netto 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

VAT 
% 

Wartość 
VAT 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

1. 

Zestaw odczynników do przygotowywania prób RNA w celu 
jednoczesnej identyfikacji fuzji genowych oraz oceny ekspresji 
dla co najmniej 25 genów powiązanych z rozwojem mięsaków 
człowieka. Zestaw ten pozwala na jednoczesne przygotowanie 
8 prób DNA w celu ich dalszej analizy w technologii 
sekwencjonowania przez syntezę (SBS).  
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane są  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

 zestaw 4      

2. 

Zestaw odczynników do przygotowywania prób RNA w celu 
jednoczesnej identyfikacji fuzji genowych oraz oceny ekspresji  
co najmniej 30 genów powiązanych z patogenezą nowotworów 
płuc i tarczycy. Zestaw pozwalający na jednoczesne 
przygotowanie 8 prób DNA w celu ich dalszej analizy w 
technologii sekwencjonowania przez (SBS).  
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

 zestaw 12      

3. 

Zestaw odczynników do przygotowywania prób RNA w celu 
jednoczesnej identyfikacji fuzji genowych oraz oceny ekspresji 
dla co najmniej 125 genów człowieka uznawanych za 
powiązane z rozwojem chłoniaków. Zestaw ten pozwala na 
jednoczesne przygotowanie 8 prób DNA w celu ich dalszej 
analizy w technologii sekwencjonowania przez syntezę (SBS).  
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane są  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR. 

 zestaw 1      

4. 

Zestaw odczynników do przygotowania preparatów wolnego 
pozakomórkowego DNA (cfDNA/ctDNA) w celu identyfikacji 
mutacji w co najmniej 25 genach, przyczyniających się do 
rozwoju procesów  nowotworzenia oraz lekooporności. 
Zestaw pozwalający na jednoczesne przygotowanie 8 prób 
DNA w celu ich dalszej analizy w technologii 

 zestaw 1      



 2 

sekwencjonowania przez syntezę (SBS).  Minimalna Ilość 
biologicznego materiału wymagana do przeprowadzenia 
analizy pojedynczej próby nie większa niż 10 ng DNA. 
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

5. 

Zestaw odczynników do oceny jakości i stopnia degradacji 
DNA izolowanego z materiału utrwalanego FFPE przed 
przygotowaniem bibliotek NGS słuzących do identyfikacji 
mutacji somatycznych lub/i germinalnych. Zestaw pozwala na 
ocenę do 24 prób. 

 zestaw 2      

6. 
Zestaw odczynników do oceny jakości i interalności RNA 
izolowanego z tkanek utrwalonych (FFPE) przed 
przygotowaniem bibliotek NGS służących do identyfikacji fuzji 
genów i mutacji. Zestaw pozwala na ocenę do 16 prób. 

 zestaw 2      

7. 
Zestaw krótkich sekwencji identyfikacyjnych i adapterów dla 
amplikonów uzyskiwanych w protokole MASTR. Sekwencje 
pozwalające na odczyt w trybie sparowanych końców, w 
technologii SBS.  Pula kombinacji znaczników od 49 do 96. 

 zestaw 1      

8. 

Zestaw do przygotowania 24 bibliotek NGS dla całych 
regionów kodujących w genach BRCA1 i BRCA2 wraz z 30 
dniową licencją na oprogramowanie analityczne.  Zestaw 
umożliwiający identyfikację mutacji germinalnych (próbki krwi) i 
somatycznych (próbki tkanki nowotworowej) w kodujących 
regionach genów BRCA 1 i BRCA2, pozwalający na 
amplifikację co najmniej 180 amplikonów o długości 
pozwalającej na pokrycie pełnych kodujących sekwencji 
egzonów tych genów. W skład zestawu wchodzą 4 mixy PCR 
oraz poilmeraza Taq. 
Zestaw kompatybilny z sekwenatorem  z sekwenatorami 
prowadzącymi analizę w trybie sekwencjonwania przez 
syntezę, SBS. 

 zestaw 4      

9. 

Zestaw odczynników do przygotowania prób DNA w celu 
identyfikacji mutacji germinalnych w obrębie regionów 
kodujących genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2. Zestaw 
pozwalający na przygotowanie 16 prób DNA w celu ich dalszej 
analizy w technologii sekwencjonowania przez syntezę (SBS).  
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

 zestaw 1      

10. 

Zestaw odczynników do przygotowania prób DNA w celu 
identyfikacji mutacji somatycznych w obrębie regionów 
kodujących genów BRCA1 i BRCA2. Zestaw pozwalający na 
przygotowanie 16 prób DNA w celu ich dalszej analizy w 
technologii sekwencjonowania przez syntezę (SBS).  
Zestaw odczynników zapewniający wydajne przygotowanie 
bibliotek także z  preparatów DNA pozyskanych z tkanek 
utrwalonych (FFPE).  
Wyniki z sekwencjonowania NGS kompatybilne z 
oprogramowaniem Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane  w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

 zestaw 4      
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11. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina  przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego w każdej z prób; sekwencje 
wymagane do przygotowania  bibliotek w technologii  
Anchored Multiplex PCR. Pula kombinacji znaczników od A1 
do A8. 

 zestaw 10      

12. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina  przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego w każdej z prób; sekwencje 
wymagane do przygotowania  bibliotek w technologii  
Anchored Multiplex PCR. Pula kombinacji znaczników od A9 
do A16. 

 zestaw 10      

13. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina  przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego  każdej z prób; sekwencje wymagane 
do przygotowania  bibliotek w technologii  Anchored Multiplex 
PCR. Pula kombinacji znaczników od A17 do A24. 

 zestaw 10      

14. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego każdej z prób; sekwencje wymagane 
do przygotowania  bibliotek w technologii  Anchored Multiplex 
PCR. Pula kombinacji znaczników od A25 do A32. 

 zestaw 10      

15. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego każdej z prób; sekwencje wymagane 
do przygotowania  bibliotek w technologii  Anchored Multiplex 
PCR. Pula kombinacji znaczników od A33 do A40. 

 zestaw 10      

16. 

Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów  
Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania 
materiału genetycznego każdej z prób; sekwencje wymagane 
do przygotowania  bibliotek w technologii  Anchored Multiplex 
PCR. Pula kombinacji znaczników od A41 do A48. 

 zestaw 10      

17. 

Zestaw odczynników do przygotowania prób DNA w celu 
analizy sekwencji i identyfikacji mutacji w co najmniej 30 
genach powiązanych z patogenezą nowotworów płuc i 
tarczycy. Zestaw pozwalający na jednoczesne przygotowanie 
8 prób DNA w celu ich dalszej analizy w technologii 
sekwencjonowania przez syntezę (SBS). Wyniki z 
sekwencjonowania NGS kompatybilne z oprogramowaniem 
Archer Analysis 5. 
Odczynniki dostarczane w formie porcjowanego liofilizatu 
umieszczonego w docelowych probówkach PCR.  

 zestaw 12      

 RAZEM PLN:   zestaw      

 
Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: .................................................................................................................... 
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ...................................................................................................................... 
 
 
.......................dnia ..............................        ........................................................................ 
             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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[pieczątka firmowa]                                                                                                                                                         Pakiet nr 2 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy. 
 

ODCZYNNIKI 
Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 3 miesięce od daty dostawy, 

  

Lp. opis przedmiotu zamówienia 

nazwa/ 
Nr 

katalogowy 
oferowaneg
o produktu/ 
producent 

Wielkość 
op. 

lub j. m 

Ilość 
op. 

Cena 
jedn. 
netto 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

VAT 
% 

Wartość 
VAT 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

1. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników do pracy w 
trybie wysokoprzepustowym. Zestaw 
pozwalający na tworzenie klastrów oraz 
sekwencjonowanie podczas co najmniej 75 cykli 
i zapewniający uzyskanie co najmniej 22 
milionów odczytów w trybie pojedynczych 
odczytów. Zestaw zapewnia pozyskanie co 
najmniej 1,6 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

2. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników do pracy w 
trybie wysokoprzepustowym. Zestaw 
pozwalający na tworzenie klastrów oraz 
sekwencjonowanie podczas co najmniej 150 
cykli i zapewniający uzyskanie co najmniej 44 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia pozyskanie co 
najmniej 3,3 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

3. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników do pracy w 
trybie wysokoprzepustowym. Zestaw 
pozwalający na tworzenie klastrów oraz 
sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 
cykli i zapewniający uzyskanie co najmniej 44 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia pozyskanie co 
najmniej 6,6 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 12      
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4. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników do pracy w 
trybie średnioprzepustowym. Zestaw 
pozwalający na tworzenie klastrów oraz 
sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 
cykli i zapewniający uzyskanie co najmniej 14 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia pozyskanie co 
najmniej 2,1 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 24      

5. 
Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową 
bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina. 
Stężenie biblioteki wynosi 10 nM. 

 zestaw 3      

6. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) 
kompletny zestaw odczynników pozwalający na 
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający 
uzyskanie co najmniej 24 milionów odczytów w 
trybie sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
pozyskanie co najmniej 4,5 Gb danych podczas 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

7. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników pozwalający na 
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 500 cykli, uzyskanie nie 
mniej niż 24 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców oraz pozyskanie co 
najmniej 7,5 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy. 

 zestaw 1      

8. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq, Illumina 
kompletny zestaw odczynników pozwalający na 
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 600 cykli, uzyskanie nie 
mniej niż 44 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców oraz pozyskanie co 
najmniej 13 Gb danych podczas jednego cyklu 
pracy. 

 zestaw 1      

9. 

Kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) 
kompletny zestaw odczynników pozwalający na 
tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 150 cykli i zapewniający 
uzyskanie co najmniej 44 milionów odczytów w 
trybie sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
pozyskanie co najmniej 3,0 Gb danych podczas 

 zestaw 1      
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jednego cyklu pracy sekwenatora. 

10. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników pozwalający na tworzenie klastrów 
oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 
150 cykli i zapewniający uzyskanie do 260 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia uzyskanie co 
najmniej 16 Gb danych w trakcie jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

11. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników pozwalający na tworzenie klastrów 
oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 
150 cykli i zapewniający uzyskanie do 800 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia uzyskanie co 
najmniej 50 Gb danych w trakcie jednego cyklu 
pracy sekwenatora 

 zestaw 1      

12. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników pozwalający na tworzenie klastrów 
oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 
300 cykli i zapewniający uzyskanie do 260 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia uzyskanie co 
najmniej 32 Gb danych w trakcie jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

13. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników pozwalający na tworzenie klastrów 
oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 
300 cykli i zapewniający uzyskanie do 800 
milionów odczytów w trybie sparowanych 
końców. Zestaw zapewnia uzyskanie co 
najmniej 100 Gb danych w trakcie jednego cyklu 
pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

14. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników pozwalający na tworzenie klastrów 
oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 75 
cykli i zapewniający uzyskanie do 400 milionów 
odczytów w trybie pojedynczych odczytów. 
Zestaw zapewnia uzyskanie nie mniej niż 25 Gb 

 zestaw 1      
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danych w trakcie jednego cyklu pracy 
sekwenatora. 

15. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników zapewniający większą stabilność i 
solidność w stosunku do zestawu v2. Pozwala 
na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 150 cykli i zapewniający 
uzyskanie do 260 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
uzyskanie co najmniej 16 Gb danych w trakcie 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

16. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników zapewniający większą stabilność i 
solidność w stosunku do zestawu v2. Pozwala 
na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający 
uzyskanie do 260 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
uzyskanie co najmniej 32 Gb danych w trakcie 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

17. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników zapewniający większą stabilność i 
solidność w stosunku do zestawu v2. Pozwala 
na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 75 cykli i zapewniający 
uzyskanie do 400 milionów odczytów w trybie 
pojedynczych odczytów. Zestaw zapewnia 
uzyskanie nie mniej niż 25 Gb danych w trakcie 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

18. 

Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw 
odczynników zapewniający większą stabilność i 
solidność w stosunku do zestawu v2. Pozwala 
na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 150 cykli i zapewniający 
uzyskanie do 800 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
uzyskanie co najmniej 50 Gb danych w trakcie 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 zestaw 1      

19. Kompatybilny z sekwenatorami NextSeq500 i 
NextSeq550 (Illumina) kompletny zestaw  zestaw 1      
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odczynników zapewniający większą stabilność i 
solidność w stosunku do zestawu v2. Pozwala 
na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie 
podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający 
uzyskanie do 800 milionów odczytów w trybie 
sparowanych końców. Zestaw zapewnia 
uzyskanie co najmniej 100 Gb danych w trakcie 
jednego cyklu pracy sekwenatora. 

 RAZEM PLN:         
 
 
Razem wartość netto:.................................... Słownie złotych: .................................................................................................................... 
Razem wartość brutto: ..................................Słownie złotych: ...................................................................................................................... 
 
 
 
.......................dnia ..............................        ........................................................................ 
             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 



 1

Załącznik Nr 3 do SIWZ Pn-181/18/IM 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 

UMOWA nr ................ 
 

zawarta w dniu ........................  r. w Warszawie pomiędzy: 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres : 
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
……………………………………………………………………….. 
wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale 
zakładowym ………….. * 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……………..”, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej,  NIP ....................., 
Regon ......................*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do  
diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji oraz odczynników do obsługi 
sekwenatora,  na 12 miesięcy,  nr Pn-129/18/IM pakiet nr ...., na podstawie art. 10 ust. 1, ar. 24aa 
i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
          

§ 1 Przedmiot umowy 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki, zwane dalej towarem, które będą 
wykorzystywane w Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów  w Warszawie 
przy ul. Roentgena 5 , których rodzaj,  ilość, cenę brutto oraz ceny jednostkowe określa załącznik nr 
1  do  umowy.  
 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony 

został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ). 

2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż.........(min. 3) miesięcy od daty 
dostawy. 

3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych. 
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do  magazynu 

Zamawiającego przy ul. Roentgena 5..  lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy/zmówienia i ceny 

jednostkowe netto towaru. 
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§ 3 Odbiór towaru 

1.   Odbiór towaru dokonywany będzie w  magazynie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego; Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a 
Zamawiającego pracownik odbierający towar. 

2.     Dowodem dostawy towaru jest dokument, podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu 
Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru oraz data odbioru.  

§ 4 Zmiany ilości zamawianego towaru 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego towaru w 

ramach jednego pakietu, określonego w Załączniku nr... do niniejszej umowy do wysokości 
wynagrodzenia brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu 
obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków: 

1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do niniejszej 
umowy, 

3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 5 Cena towaru 

1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen 
jednostkowych określonych w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru. 
Łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................ 
zł brutto (słownie złotych: .................................................) 

2.    Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia wliczone są w cenę towaru. 
3.  Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT. 

4.  Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. 
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B 

5.     Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 Terminy dostaw 
1. Dostawa następować będzie  sukcesywnie, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy bądź 

w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie do czasu 
pełnego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem 
postanowień § 4 ust 1. 

2. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający 
określi w zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem na numer…………………. lub pocztą 
elektroniczną na adres .................., co najmniej na 14 dni robocze przed terminem dostawy. 
Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy  lub poza godzinami pracy tj. w dniu 
roboczym po godz. 15:00, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 
wyznaczonym terminie. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia pracownika Sekcji 
Zaopatrzenia. 

3. W przypadku gdy w okresie o którym mowa  w ust. 1 Zamawiający nie zamówi towaru w 
łącznej wartości określonej w § 5 ust. 1, umowa wygasa w odniesieniu do tej części towaru, 
która nie została zamówiona przez Zamawiającego. 

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający 
może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę 
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Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. 
Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy. 
 

§ 7 Wady dostawy, reklamacje 
1.  O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 
2.  Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 

liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca 
wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie, a w przypadku 
stwierdzenia braków ilościowych, Wykonawca uzupełni brakującą ilość towaru w terminie 3 
dni, liczonych od daty otrzymania zawiadomienia. 

3.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nieposiadającego   

określonego w umowie terminu przydatności do użycia, 
-  dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

4.   W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych do 
przedmiotu umowy, zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie 
zobowiązania wynikające za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie odpowiedzialność z tego 
tytułu. 

§ 8 Kary umowne 
1.   W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o 

którym mowa w § 6 ust.2 Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonego towaru. 

2.    W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub nieuzupe łnienia 
brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 7 ust. 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 
niewymienionego/niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3.    W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania 
lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty 
tytułem kary umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

4.   Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w 
przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem umowy 
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy 

odpowiednie oświadczenie na piśmie,  
2) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności dwukrotnego 
niedostarczenia towaru lub trzykrotnego  dostarczenia towaru z opóźnieniem,  

3) w przypadku niezałatwienia reklamacji towaru w terminie określonym w § 7 ust. 2,  
4) w przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, czego nie mo żna było 

przewidzieć przed zawarciem umowy 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust, 1 pod rygorem nieważności powinno być 

dokonane w formie pisemnej i złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o przyczynie odstąpienia od umowy. 
 



 4

§ 10 Zmiany treści umowy 
1.    Strony dopuszczają zmiany umowy:  

- w zakresie numeru katalogowego produktu, 
- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru, 
- w zakresie liczby opakowań towaru,  
- w zakresie zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu 

 określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,  
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania 

produkcji, wycofania wyrobu medycznego z obrotu lub wstrzymania dystrybucji,  
z zastrzeżeniem, że odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.    Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla  
       Zamawiającego. 
3. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości 

opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalno ści w stosunku do ceny 
określonej w umowie. 

4. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 dokonywana jest na podstawie aneksu do 
umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku. 

5. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn 
określonych w ust. 3, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej 
części. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości 
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa 
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 
§ 11  Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do: 
1) zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji   

technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadających 
wartość gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 
informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania 
uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje 
informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione 
jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za  
przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt 1); 

3) ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt 1)  jedynie tym pracownikom, którym będą 
one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim 
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy; 

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które: 
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej 

Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy; 
3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 
4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub 

zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną. 
 

§ 12  Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny* 
(Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który będzie wykonywał umowę 

posługując się innymi osobami) 
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1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników 
lub zleceniobiorców, w tym podwykonawców) jest Wykonawca a osób działających w imieniu 
Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego –adres e-mail: 
………… , u Wykonawcy – adres: e-mail: ……………….. . 

3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000) 

4. Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie 
przetwarzania ich danych osobowych zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy -  
przez cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze 
stron wynikających z tej umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie  w  związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy . 

6. Postawa prawna przetwarzania danych osobowych- uzasadniony interes Zamawiającego lub 
uzasadniony interes Wykonawcy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe  nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom 
poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub 
została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą . 

8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, 
udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem. 

9. Każdy z Administrator jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekaza ł na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Klauzula wersja II 
(Klauzula w przypadku gdy Wykonawca nie będzie posługiwał się przy wykonaniu umowy innymi 

osobami fizycznymi) 
1.Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych "danymi osobowymi"  jest 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii  Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie dalej 
"Administrator". 

2.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu realizacji 
Umowy. 

3.Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, 
gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona 
zgoda Wykonawcy. 

4.Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat  od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają 
przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy. 
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5.Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7.Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 

 
§ 13 Obowiązek informacyjny 

11. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie . 

12. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

13. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza 
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
została na to wyrażona zgoda Wykonawcy. 

14. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat  od dnia wykonania 
Umowy. 

15. Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

16. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

17. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 

 
§ 14 Siła wyższa 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 
zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań 
umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o 
czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą stronę 
w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

4.   Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się  
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, strony umowy mogą rozwiązać 
umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i 
końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez strony umowy 

 
§ 15 Cesja  

1.    Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej 
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę 
trzecią, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2.    Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
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§ 16 Postanowienia końcowe 

1.     Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku. 
2.     Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
3.   Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego  

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.  

5.     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
1. .............. 
2..........     WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 
 



 
 

Załącznik Nr 4  do SIWZ 
 
Postępowanie nr PN-181/18/IM 
 

 
 

         
 
 

 
 
 

WZÓR 
 

OŚWIADCZENIE 
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której 

mowa w art. 86 ust. 3 upzp (protokół z otwarcia ofert) 
Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
odczynników do  diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji oraz 
odczynników do obsługi sekwenatora,  na 12 miesięcy 

 
 
 , oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp. 

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, * 

lub 
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia.* 
................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
..................................., dnia .........................2018r. 
  
                                                                               ........................................................... 

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 
*- niepotrzebne skreślić  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



-1-



-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



Strona 1 z 1 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr sprawy PN-1815/18/IM 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
Potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

 
 

w imieniu ……………..………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na 
dostawę odczynników do  diagnostyki techniką sekwencjonowania następnej generacji 

oraz odczynników do obsługi sekwenatora,  na 12 miesięcy 

- pakiet nr ........................ 
(nazwa postępowania) 

 
1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka    

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

 

2. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

3. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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