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Rozdział I.  

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiający: Polska Agencja Antydopingowa  

00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a 

Tel./fax: +48 22 529 89 12 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip. antydoping.pl 

Platforma Zamawiającego: miniportal.uzp.gov.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania: http://www.antydoping.pl (zakładka - zamówienia publiczne, do których 

stosuje się przepisy ustawy Pzp). 

 

Informacje ogólne:  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał 

Rynkowski, tel. +48 22 529 89 12,  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

(Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców 

powyższego wymogu). 

 

 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Rozdział II.  

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na usługi społeczne o wartości 

zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której 

mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do 

ustawy Pzp oraz kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej). 

 

Rozdział III.  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz 

dodatkowych usług laboratoryjnych. 

         Wykonawca analiz musi posiadać akredytację Światowej Agencji Antydopingowej. 

W ramach zamówienia podstawowego ZAMAWIAJĄCY zleci WYKONAWCY 

maksymalnie:  

 1800 standardowych analiz antydopingowych moczu,  

 410 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,  

 230 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),  

 130 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),  

 280 analiz GHRP,  

 120 analiz związanych z programem paszportu biologicznego  próbek krwi,  

 45 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,  

 1 analizy IRMS (nandrolon),  

 1 analizy IRMS (boldenon),  

 20 analiz na wykrycie transfuzji krwi, 

Mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach  i dokumentach 

Światowej Agencji Antydopingowej.  

 

Ponadto w ramach zamówienia ZAMAWIAJĄCY zleci WYKONAWCY realizację 

następujących usług w maksymalnej liczbie:   

 50 usług długoterminowego przechowywania próbek 

 45 usług jednostkowego odbierania próbek poza standardowymi godzinami pracy 

laboratorium 

 70 usług prowadzenia paszportu hematologicznego dla jednego zawodnika 

 1500 usług prowadzenia paszportu steroidowego dla jednego zawodnika 

 10 eksperckich opinii w ramach paszportu hematologicznego  

 30 eksperckich opinii w ramach paszportu steroidowego 

 

WYKONAWCA pokrywa koszty transportu próbek z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do 

swojej siedziby.  
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze sposobem rellizacji został 

określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 

3. Prawo opcji: 

W ramach umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, tj. zwiększenia 

zamówienia maksymalnie o dodatkowe: 

 1189 standardowych analiz antydopingowych moczu,  

 257 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,  

 146 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),  

 30 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),  

 152 analiz GHRP,  

 65 analiz związanych z programem paszportu biologicznego  próbek krwi,  

 35 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,  

 1 analizy IRMS (nandrolon),  

 1 analizy IRMS (boldenon),  

 10 analiz na wykrycie transfuzji krwi, 

Mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach  i dokumentach 

Światowej Agencji Antydopingowej.  

 

WYKONAWCA pokrywa koszty transportu próbek z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do 

swojej siedziby.  

 

Badania realizowane w ramach prawa opcji będą wykonywane zgodnie z zapisami 

umowy (patrz Załącznik nr 1 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy) w szczególności 

odnośnie warunków realizacji, sposobów i warunków płatności, kar umownych i innych 

istotnych postanowień. 

Wartość (ceny jednostkowe) badań w prawie opcji odpowiadać będzie zaoferowanym 

ceną jednostkowym za badania w zamówieniu podstawowym.  

Prawo opcji jest uruchamiane na podstawie pisemnego zapotrzebowania 

Zamawiającego.  

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej 

wartości. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług, tj. wykonaniu laboratoryjnych analiz antydopingowych 

próbek moczu i krwi. Zakres zamówienia – nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. Zamówienie - po uprzednich negocjacjach lub z zastosowaniem 

przepisów ustawy Pzp odnośnie trybów (w zależności od wartości)- zostanie udzielone 

Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawowa. Dodatkowe badania 

udzielane w ramach ww. zamówienia muszą być zrealizowane w sposób spełniający 

wymagania opisane przez Zamawiającego w umowie podstawowej oraz ewentualne 

dodatkowe wymagania będące efektem negocjacji. Do sposobu realizacji tych zamówień 

odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia określające warunki i sposób zapłaty 

wynagrodzenia, warunki realizacji oraz kary umowne. Zamawiający może skorzystać 

z prawa do udzielenia ww. zamówień w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Wykonawcy 

nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego 

możliwości udzielenia ww. zamówienia podobnego. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza: 

1) składania ofert częściowych rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp; 

2) składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 

6. Kod i nazwa zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

85145000-7 (usługi świadczone przez laboratoria medyczne) 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 

(o ile są znane). 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział IV.  

Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do dnia 31 

grudnia 2019 roku lub albo do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie 

zamówienia, o ile to nastąpi wcześniej. 

 

Rozdział V.  

Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca analiz musi posiadać 

akredytację Światowej Agencji Antydopingowej. 

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej–Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej–Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

2.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w ust. 1; 

2.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 

pkt 13 – 23 ustawy (Zamawiający informuje, że podstawy wykluczenia wymienione 

w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 mają charakter krajowy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy 

Pzp; 

3. Środki naprawcze 

1) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu jeżeli przedstawi dowody 

potwierdzające, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej rzetelności 

w sytuacji gdy zaistniały podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14, 16-20, ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp;  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-swiadczone-przez-laboratoria-medyczne-9032
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2) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może 

w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za doznaną 

krzywdę lub ją naprawił, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, wykazać, 

że współpracował z organami ścigania oraz podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe zmierzające do zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy;  

3) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu nie może skorzystać z 

instytucji środków naprawczych;  

4) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania swojej 

rzetelności rozważy przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle przesłanek 

określonych w pkt 1;  

5) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, 

uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody 

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

5. Zastosowanie procedury uregulowanej wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, wg poniższych zasad: 

1) Ocena ofert przedmiotowa, tj. czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ; 

2) badanie ofert –w szczególności wezwanie Wykonawców do złożenia stosownych 

wyjaśnień lub ewentualnego uzupełnienia treści złożonej oferty, poprawienie omyłek, 

badanie rażąco niskiej ceny; 

3) ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp; 

4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert 

opisanych w Rozdziale XVI SIWZ w celu ustalenia, która oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona); 

5) ocena podmiotowa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (najwyżej oceniona): 

a) w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów (wykazania przez 

Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty, 

b) w przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów (Wykonawca nie 

potwierdzi spełnia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania) Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, 

6) zawiadomienie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) 

o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla 

których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

d) unieważnieniu postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 5, uchyli się od zawarcia umowy lub nie 

wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

powtórzy czynności, o których mowa w pkt 5 i 6 tj. zbada, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert; 
Uwaga 

- niezłożenie wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy uznane zostanie 

przez Zamawiającego za odstąpienie przez Wykonawcę od zawarcia umowy, 

- dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do zawarcia umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. 

 

Rozdział VI.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ (JEDZ). 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, 

którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające 

utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji 

elektronicznej (eESPD – https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych - https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-

wypelniania-jedzespd. JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 

ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu 

JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg 
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dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp.  

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219). 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.i  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, 

w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie*  

d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 

składanego na wezwanie Zamawiającego.  

Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej 

z pozostałych sekcji w części IV.; 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w ust 1 powyżej przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w SIWZ:  

1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - 

sporządzonego według wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim 
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Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu; 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu; 

6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia wskazane powyżej.  

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy Załącznik nr 5 

do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego z Wykonawców. 

5. Oświadczenia Wykonawca składa w formie elektronicznej w oryginale (podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) lub elektronicznej 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu Platformy po zalogowaniu. Za 

datę przekazania oświadczenia uznaje się datę jego wczytania do Systemu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca 

winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie (tzn. 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie 

za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika 
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umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści 

pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa pod rygorem nieważności musi być 

złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, 

Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 

przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania 

z podwykonawców/podmiotów trzecich/Wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

9. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może 

sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia 

poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 

oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) uprawnionej 

(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji 

którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na 

podstawie pełnomocnictwa. 

13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 22, pod rygorem nieważności musi 

być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym 

rejestrze, Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 

poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Rozdział VII.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka 

korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie 

z pełnomocnikiem. 

2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

w swoim imieniu składa: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1, 3 i 4; 

3. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział VIII.  

Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed 

terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 

4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

7. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

Rozdział IX.  

Podwykonawcy 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości powierzenia podwykonawcom realizacji części 

zamówienia. 
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3. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany przez 

Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział X.  

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB 

(dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 15 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania drogą elektroniczną.  

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.  

8. Tylko Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email michal.rynkowski@antydoping.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

mailto:michal.rynkowski@antydoping.pl
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środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział XI.  

Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane. 

 

Rozdział XII.  

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 

2 ustawy Pzp). 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, 

.odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

Ofertę należy złożyć w oryginale.  

2. Wykonawca składa ofertę pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Oferta powinna sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych opisanych powyżej i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

a. Formularze ofertowy (wypełnione, podpisane elektronicznie i przesłane 

w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzory (druki), stanowiące 
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Załączniki nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi 

zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 

łączną cenę ofertową brutto wraz z cenami jednostkowymi badań, 

zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz 

o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych postanowień umowy bez 

zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy;  

b. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie 

elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ;  

c. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.  

6. Ofertę, oświadczenia a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach 

stanowiących załączniki do SIWZ.  

7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w SIWZ.  

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom 

postępowania. 

Uwaga 

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że 

zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia 

łącznie trzy warunki: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

posiada wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub 

osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej 

posiadaniem, 

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

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą 

tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym 

osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje 

powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie 

dowiedzieć.  

10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 



Przetarg nieograniczony: wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi 
Znak postępowania:3/usł./2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Strona 15 z 35 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:  

odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,  

które są jawne na mocy odrębnych przepisów,  

cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.  

13. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 

wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu 

15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

 

 

Rozdział XIV 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 

miniPortalu.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:30.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 

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

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy 

(firmy) oraz adresywykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 

86 ust. 4 ustawy PZP. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.antydoping.pl 

informacje dotyczące: 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach; 

9. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

10. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie 

z kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SIWZ. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą 

liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 

 

 

Rozdział XV 

Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie 

wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego 

zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług i ewentualnych opustów. 

2. Cenę oferty brutto należy wyliczyć według tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym 

stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ. 

3. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich cyfrowo (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Cena 

oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo oraz słownie.  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami jednostkowymi , a wartością całkowitą oferty, 

za prawidłowe Zamawiający uzna ceny jednostkowe.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
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Rozdział XVI 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

Lp. Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium 

(w %) 

Liczba 

możliwych 

do uzyskani

a punktów 

1 
Cena oferty 100% 100 

punktów 

2. Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

    najniższa zaoferowana cena brutto 

Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 100 (waga kryterium) 

                                                     cena ocenianej oferty brutto 

3. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona 

w punktach (1% = 1 pkt). 

4. Ocena końcowa: 

1) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po 

przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli 

liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 

od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów; 

3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych; 

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności: 

oczywiste omyłki pisarskie; 

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

 

Rozdział XVII  

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed zawarciem umowy: 
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1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 

upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy, 

2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców; 

3) w przypadku zawierania umowy w siedzibie Zamawiającego, osoby podpisujące 

umowę ze strony Wykonawcy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

 

Rozdział XVIII 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział XIX 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 1do SIWZ. 

 

Rozdział XX 

Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) udostępnienie - po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub elektroniczna) - 

należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów; 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia 

o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

3) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem 

czynności, o których mowa w pkt 2. 

3. W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128). 

 

Rozdział XXI  

Informacje dodatkowe 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) aukcji elektronicznej; 

2) zawarcia umowy ramowej; 

3) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

4) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy Pzp. 

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/4453f0e42ccf30b559191be1d4205ee9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/4453f0e42ccf30b559191be1d4205ee9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/4453f0e42ccf30b559191be1d4205ee9
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Rozdział XXII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także 

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

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział XXIV 

Załączniki do SIWZ 

ZAŁĄCZNIK nr 1. Istotne postanowienia umowy  

ZAŁĄCZNIK nr 2. Formularz oferty (wzór) 

ZAŁĄCZNIK nr 3. Oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 1 i 2. 

ZAŁĄCZNIK nr 4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(wzór) 

ZAŁĄCZNIK nr 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

ZAŁĄCZNIK nr 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)  
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
UMOWA O WYKONANIE ANALIZ ANTYDOPINGOWYCH PRÓBEK MOCZU I KRWI 

 

Zawarta  w Warszawie dnia ………… 2019 r. pomiędzy: 

 

POLSKĄ AGENCJĄ ANTYDOPINGOWĄ, z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 

Warszawa reprezentowaną przez: Michała Rynkowskiego – Dyrektora, zwaną dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

………………………………, z siedzibą przy ul. ……………….., …………… …………… 

reprezentowanym przez: 

……………………- ……………………………, zwanego dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

łącznie zwanymi dalej „STRONAMI”. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek 

moczu i krwi oraz dodatkowych usług laboratoryjnych. 

2. W ramach umowy ZAMAWIAJĄCY dostarczy antydopingowe próbki moczu i krwi i zleci 

WYKONAWCY maksymalnie:  

 1800 standardowych analiz antydopingowych moczu,  

 410 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,  

 230 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),  

 130 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),  

 280 analiz GHRP,  

 120 analiz związanych z programem paszportu biologicznego  próbek krwi,  

 45 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,  

 1 analizy IRMS (nandrolon),  

 1 analizy IRMS (boldenon),  

 20 analiz na wykrycie transfuzji krwi, 

Mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach  i dokumentach 

Światowej Agencji Antydopingowej.  

 

3. W ramach zamówienia ZAMAWIAJĄCY zleci WYKONAWCY realizację 

następujących usług w maksymalnej liczbie:   

 50 usług długoterminowego przechowywania próbek 

 45 usług jednostkowego odbierania próbek poza standardowymi godzinami pracy 

laboratorium 

 70 usług prowadzenia paszportu hematologicznego dla jednego zawodnika 

 1500 usług prowadzenia paszportu steroidowego dla jednego zawodnika 

 10 eksperckich opinii w ramach paszportu hematologicznego  

 30 eksperckich opinii w ramach paszportu steroidowego 
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4. WYKONAWCA pokrywa koszty transportu próbek z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do 
swojej siedziby.  

5. W ramach umowy ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z prawa opcji, tj. zwiększenia 

zamówienia maksymalnie o dodatkowe: 

 1189 standardowych analiz antydopingowych moczu,  

 257 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,  

 146 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),  

 30 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),  

 152 analiz GHRP,  

 65 analiz związanych z programem paszportu biologicznego  próbek krwi,  

 35 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,  

 1 analizy IRMS (nandrolon),  

 1 analizy IRMS (boldenon),  

 10 analiz na wykrycie transfuzji krwi, 

6. Realizacja prawa opcji o którym mowa w ust. 4 jest uzależniona od otrzymania 

dodatkowych środków finansowych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Badania realizowane w ramach prawa opcji będą wykonywane zgodnie z zapisami umowy 

w szczególności odnośnie warunków realizacji, sposobów i warunków płatności, kar 

umownych i innych istotnych postanowień. 

8. Wartość (ceny jednostkowe) badań w prawie opcji odpowiadać będzie zaoferowanym ceną 

jednostkowym za badania w zamówieniu podstawowym.  

9. Prawo opcji jest uruchamiane na podstawie pisemnego zapotrzebowania 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

10. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z prawa opcji do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawcy 

nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej 

wartości. 

11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zamówienia o 10% mniej ogólnej liczby analiz 

laboratoryjnych oraz o 10% mniej ogólnej liczby dodatkowych usług laboratoryjnych co 

skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia WYKONAWCY.  

12. Ust. 2 i 5 dotyczy analiz antydopingowych przeprowadzonych na próbkach „A” lub 

próbkach krwi w ramach programu paszportu biologicznego.  

 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. STRONY ustalają wynagrodzenie maksymalne w wysokości ….. zł (słownie:………..) za 

realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 z możliwością jego 

zwiększenia po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych środków finansowych 

o maksymalnie ……… zł (słownie:………….) za realizację przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 4. 

2. Naliczanie należnego wynagrodzenia będzie następowało zgodnie z poniższym cenami za 

realizację określonych analiz antydopingowych i usług laboratoryjnych: 

a) ………… zł (słownie: ……………..) za standardową analizę antydopingową 

moczu,  

b) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę antydopingową na wykrycie EPO,  
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c) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę na wykrycie hormonu wzrostu 

z krwi (Isoformy),  

d) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę na wykrycie hormonu wzrostu 

z krwi (Biomarkery),  

e) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę GHRP, 

f) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę związaną z programem paszportu 

biologicznego  próbki krwi, 

g) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę wyjaśniającą przeprowadzoną 

metodą izotopową IRMS 

h) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę IRMS nandrolon 

i) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę IRMS boldenon 

j) ………… zł (słownie: ……………..) za  analizę na wykrycie transfuzji krwi 

k)  ………… zł (słownie: ……………..) za  usługę długoterminowego 

przechowywania próbki 

l) ………… zł (słownie: ……………..) za usługę jednostkowego odbierania próbek 

poza standardowymi godzinami pracy laboratorium 

m) ………… zł (słownie: ……………..) za usługę prowadzenia paszportu 

hematologicznego dla jednego zawodnika 

n) ………… zł (słownie: ……………..) za usługę prowadzenia paszportu 

steroidowego dla jednego zawodnika 

o) ………… zł (słownie: ……………..) za ekspercka opinię w ramach paszportu 

hematologicznego 

p) ………… zł (słownie: ……………..) za ekspercka opinię w ramach paszportu 

steroidowego 

 

3. W ramach ustalonej maksymalnej kwoty wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY może 

dokonywać zmian w zakresie rodzaju zlecanych analiz antydopingowych oraz usług 

laboratoryjnych.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu przez WYKONAWCĘ i przyjęciu bez 

zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury za sukcesywne wykonanie poszczególnych 

części zamówienia, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

5. Należność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY, nr 

rachunku ………………………………………………….. 

6. Rozliczanie realizacji niniejszej UMOWY przez WYKONAWCĘ będzie następowało w 

okresach dwutygodniowych.  

 

§ 3 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Umowa obejmuje okres od dnia ………….  2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazywania ZAMAWIAJĄCEMU wyników analiz 

próbek „A” w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od 

otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO próbek. 
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2. Termin 28 dni kalendarzowych na przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU wyników próbek „A” 

może” być przedłużony na wniosek WYKONAWCY. Nowy termin na przekazanie wyniku 

próbki „A” jest wyznaczany przez ZAMAWIAJACEGO. 

3. Analiza próbek oraz sposobu ich zabezpieczenia i przechowywania przez WYKONAWCĘ 

mają być zgodne z obowiązującym międzynarodowym standardem dla laboratoriów 

Światowej Agencji Antydopingowej, dokumentami technicznymi i wytycznymi Światowej 

Agencji Antydopingowej.  

4. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń 

laboratoryjnych oraz odczynników we własnym zakresie. 

5. WYKONAWCA  zobowiązuje się do przekazywania pośrednich wyników analiz na wniosek 

ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej.  

6. ZAMAWIAJĄCY będzie dążył do zlecenia maksymalnej liczby analiz laboratoryjnych oraz 

usług laboratoryjnych określonych w § 1. 

 

§ 5 

DOSTARCZANIE PRÓBEK 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest potwierdzić stan dostarczonych próbek zgodnie z 

procedurami określonymi przez Światową Agencję Antydopingową. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonych próbkach WKONAWCA jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

ZAMAWIAJĄCY decyduje o ewentualnym wycofaniu próbki, bądź skierowaniu jej do 

analizy. 

3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów dostarczenia próbek z siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO do swojej siedziby.  

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie dotrzymania dodatkowo wyznaczonego terminu przez WYKONAWCĘ 

ZAMAWIAJACY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 20% wartości 

jednej rodzajowej analiza, za każdy dzień zwłoki. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, 

ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują w szczególności 

przepisy Kodeku Cywilnego. 

2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie 

właściwemu sądowi powszechnemu dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze STRON.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

(WZÓR) 

 

 

Polska Agencja Antydopingowa  

ul. Łazienkowska 6a 

00-449 Warszawa 
 

Formularz oferty 
Do: 

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

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

(nazwa i adres Zamawiającego) 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie 
laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług 
laboratoryjnych.  
  

numer referencyjny: 3/usł./2019 

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. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizuję zgodnie z opisem 

i w sposób, które są określone w SIWZ. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 

zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 

posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez 

cały czas trwania umowy jest …. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: __________zł (słownie 

złotych _________________________________________________________), powiększoną 

o podatek VAT w wysokości  ________  zł (słownie złotych 

___________________________________________________________), co w wyniku daje 
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cenę brutto___________ zł (słownie złotych 

___________________________________________________________). 

 

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższą kalkulacją: 

Lp.  

 
Nazwa Usługi 

 

Cena 

jednostkow

a netto (bez 

VAT) zł 

 

Ilość Kwota netto 

(bez VAT) zł 

3x4 

stawka VAT  

%/ 

zwolnienie  

zw./ nie 

dotyczy 

kwota VAT 

zł5x6 

 

cena brutto 

(z VAT) zł 

5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Standardowe 

analizy 

antydopingowe 

moczu 

 1800     

2 

Analizy 

antydopingowe 

na wykrycie 

EPO 

 410     

3 

Analizy na 

wykrycie 

hormonu 

wzrostu z krwi 

(Isoformy) 

 230     

4 

Analizy na 

wykrycie 

hormonu 

wzrostu z krwi 

(Biomarkery) 

 130     

5 Analizy GHRP  280     

6 

Analizy 

związane z 

programem 

paszportu 

biologicznego  

próbek krwi 

 120     

7 

Analizy 

wyjaśniające 

przeprowadzan

e metodą 

izotopową 

IRMS,  

 45     

8 
Analizy IRMS 

(nandrolon) 
 1     

9 
Analizy IRMS 

(boldenon), 
 1     

10 

Analizy na 

wykrycie 

transfuzji krwi  

 20     

11 
Usługa 

długoterminowe
 50     
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go 

przechowywani

a próbek 

12 

Usługa 

jednostkowego 

odbierania 

próbek poza 

standardowymi 

godzinami 

pracy 

laboratorium 

 45     

13 

Usługa 

prowadzenia 

paszportu 

hematologiczne

go (dla jednego 

zawodnika) 

 70     

14 

Usługa 

prowadzenia 

paszportu 

steroidowego  

(dla jednego 

zawodnika) 

 1500     

15 

Eksperckie 

opinie w 

ramach 

paszportu 

hematologiczne

go 

 10     

16 

Eksperckie 

opinie w 

ramach 

paszportu 

steroidowego 

 30     

 RAZEM  

UWAGA! 

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż 

stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku. 

 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9.      UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  

10.      ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 

powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a)

  

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
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b)

  

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)   

11. 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 ….. . 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

Fax: ……………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………….. 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie 

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) .......................................... 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
(WZÓR) 

 

Ja/my niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

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

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi 

Oświadczam, że: 

1. wywiązałem się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

[   ]  Tak 

[   ]  Nie 

Jeżeli nie, proszę wskazać w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 

a) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:       [   ]  Tak     [   ]  Nie 

- czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

………………………………………………………….. 

- data wyroku lub decyzji 

………………………………………………………………………………. 

- w przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość 

okresu wykluczenia: 

…………………………………………………………………………………………… 

b) w inny sposób? Proszę sprecyzować,  

w jaki: 

……………………………………………………………………………………………………

.. 

c) Czy Wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny? 

[   ]  Tak     [   ]  Nie 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat: 

…………………………………. 

2. orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienie publiczne  

[ ] Tak 

[ ]  Nie 
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Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat: 

……………………………………... 

 

............................., dn. ........................             
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

(WZÓR) 

 

Składający ofertę: 
Wykonawca  

(pełna nazwa albo imię i nazwisko) 
 

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres jeżeli 

jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wykonanie laboratoryjnych 
analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług 
laboratoryjnych (znak postępowania:3/usł./2019). 

Oświadczam, że: 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. 

zm.)* 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), 

w której skład wchodzą następujące podmioty*: 

1. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

2. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące 

do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

..............................., dn. ........................                 

 

* zaznaczyć właściwe znakiem X 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację / listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Antydopingowa , 

00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a; 

 dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Polskiej Agencja Antydopingowa: 

Rafał Wosik, biuro@antydoping.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie 

laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi, sygn.: 3/usł./2019 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  r. poz. 1986 ze zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty 

zakończenia realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.)/ a w przypadku postępowania współfinasowanego ze 

środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

mailto:biuro@antydoping.pl
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

  



Przetarg nieograniczony: wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi 
Znak postępowania:3/usł./2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Strona 34 z 35 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Zamawiający: 

Polska Agencja Antydopingowa  

 

Ja/my niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………
………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi 

składam/y następujące oświadczenia informacje: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
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niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


