
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

POROZUMIENIE 

 

Zawarte w ……………… w dniu ................................ pomiędzy: 

 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Członkiem Grupy Zakupowej” (Zamawiającym)  

a 

Dolnośląskim Centrum Medycznym ,,DOLMED” S.A.  

ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000242837, kapitał zakładowy: 20 952 939,00 zł, kapitał wpłacony: 20 952 939,00 zł, 

zwanym dalej „DOLMED” 

 

zwanymi w dalszej części porozumienia „Stronami”,  

 

zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 oraz 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) Strony zgodnie postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. W celu realizacji założeń projektu „Grupa Zakupowa Podmiotów Leczniczych 

Dolnego Śląska” Zamawiający powierza DOLMED wykonywanie czynności niezbędnych 

dla koordynowania i dokonywania zakupów wspólnych na rzecz Zamawiającego jako Członka 

Grupy Zakupowej.  

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmować będą (w zakresie wynikającym z treści 

udzielonego pełnomocnictwa): 

 

1) wykonywanie przez DOLMED na rzecz Zamawiającego pomocniczych działań zakupowych 

w rozumieniu art. 37 ust. 3 ustawy Pzp, w szczególności: 

 

a) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie 

zamówień lub zawieranie umów ramowych; 

b) doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu; 



c) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz 

Członka Grupy Zakupowej; 

2) Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz pozostałych członków 

Grupy Zakupowej, którzy przystąpią do danego postępowania.  

3) W przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp pośredniczenie 

w pozyskaniu oferty najkorzystniejszej; 

4) W przypadku zakupów dokonywanych z pominięciem procedur ustawowych w związku 

z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 – czynności zmierzające do uzyskania oferty 

najkorzystniejszej z uwzględnieniem optymalnych z punktu widzenia przeciwdziałania 

pandemii warunków i terminów dostaw. 

 

§ 2. 

1. Powierzenie DOLMED czynności w ramach konkretnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zwanego dalej również „Postępowaniem wspólnym” wraz 

z określeniem zakresu umocowania następować będzie poprzez podpisanie i złożenie 

dokumentu pełnomocnictwa przygotowanego przez DOLMED dla potrzeb konkretnego 

postępowania. Pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w zależności 

od wymogów proceduralnych) i przekazane za pośrednictwem platformy 

https://dolmed.logintrade.net/ lub na adres e-mail: projektgz@dolmed.pl. 

2. Przedmiot zamówienia w każdym postępowaniu stanowić będzie sumę zapotrzebowań 

poszczególnych Członków Grupy Zakupowej, którzy przystąpią do danego postępowania. 

 

§ 3. 

1. Członek Grupy Zakupowej przekazuje DOLMED w wyznaczonym terminie  informacje 

na temat zapotrzebowania wraz z opisem przedmiotu zamówienia uwzględniającym 

wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności zapewniając zachowanie standardów 

konkurencyjności i unikanie stosowania określeń utrudniających zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

2. Członek Grupy Zakupowej wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty związane 

z przedmiotem zamówienia. 

3. Członek Grupy Zakupowej może wskazać osobę, która może pełnić funkcję członka 

komisji przetargowej. Komisja Przetargowa pracować będzie z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. 

4. Członek Grupy Zakupowej przekazuje w wyznaczonym terminie DOLMED informacje 

na temat kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4a. Przed wszczęciem postępowania DOLMED ustali wartość szacunkową zamówienia 

oraz kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a dokument określający ww. wartości 



zostanie przekazany Członkowi Grupy Zakupowej jako wiążący aż do zakończenia 

postępowania.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 1—4 §3, Członek Grupy Zakupowej przekazuje 

na piśmie lub w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Dokument zawierający 

informacje musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Członka 

Grupy Zakupowej. Jeżeli dokument nie jest podpisany przez ww. osoby, 

Członek Grupy Zakupowej powinien przedłożyć DOLMED pełnomocnictwo udzielone przez 

osoby uprawnione do reprezentacji osobie podpisującej dokumenty wskazane w ust. 1–4. 

6. Po zebraniu poszczególnych zapotrzebowań od Członków Grupy Zakupowej, DOLMED 

przygotuje dokumentację postępowania oraz przekaże Członkom Grupy Zakupowej celem 

weryfikacji. 

7. DOLMED zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić postępowanie zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z Prawem zamówień 

publicznych. 

8. DOLMED zapewni Członkowi Grupy Zakupowej dostęp do informacji o przebiegu 

postępowania, w szczególności projekt wszelkich zmian w dokumentacji przetargowej 

po ogłoszeniu postępowania. 

8a. W razie konieczności dokonania przez DOLMED zmian w dokumentacji przetargowej, 

wymagana jest wcześniejsza zgoda Członków Grupy Zakupowej biorących udział w 

postępowaniu.    

8b. W razie dokonania przez DOLMED wyboru oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert 

lub oferty podlegającej odrzuceniu, Członek Grupy Zakupowej powiadomi niezwłocznie 

DOLMED o ww. okolicznościach z uzasadnieniem wadliwości wyboru oferty i wskazaniem 

sposobu usunięcia wady.  

9. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie kryteriów ustalonych 

z Członkami Grupy Zakupowej, z zachowaniem zasady efektywności, w możliwie najkrótszym 

terminie uwzględniającym wymagania ustawowe. 

10. W przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia przekazaną przez DOLMED 

zgodnie z ust. 4a, Członek Grupy Zakupowej w wyznaczonym terminie przekaże DOLMED 

oświadczenie o możliwości lub braku możliwości zwiększenia tej kwoty. Oświadczenie o 

możliwości obejmuje kwotę możliwego zwiększenia. W razie braku możliwości zwiększenia 

tej kwoty przez Członka Grupy Zakupowej, DOLMED unieważnia postępowanie w zakresie 

dotyczącym zapotrzebowania Członka Grupy Zakupowej. 

11. Po zakończeniu postępowania DOLMED przekaże Członkowi Grupy Zakupowej protokół 

postępowania z załącznikami w formie wymaganej ustawą Pzp. 

 

 

 

 



§4 

 

1. Z tytułu wykonywanych na podstawie niniejszego porozumienia usług Członek Grupy 

Zakupowej jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz DOLMED. wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej 5% wartości umowy ustalonej zgodnie z ceną oferty wybranej jako 

najkorzystniejsza. Płatność nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą w terminie 

do 30 dni od daty wystawienia faktury przez DOLMED. 

2. Całkowite wynagrodzenie dla DOLMED od Członka Grypy Zakupowej w okresie 

obowiązywania niniejszego porozumienia za wykonanie ww. usługi nie przekroczy kwoty 

125 000 zł powiększonej o podatek VAT. 

3. Członek Grupy Zakupowej wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez DOLMED 

faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług na adres e-mail……………..………..  

4. DOLMED oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

5. DOLMED nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Członków Grupy Zakupowej 

w ramach uczestnictwa w Grupie Zakupowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za 

następstwa działań podjętych przez członków Grupy Zakupowej oraz osoby trzecie, 

a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 

6. DOLMED w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo 

lub legalność towarów lub usług oferowanych przez podmioty wybrane w postępowaniu 

przetargowym w ramach Grupy Zakupowej, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych 

przez Członków Grupy Zakupowej, ich wypłacalność, za treści wysyłane i otrzymywane przez 

Członków Grupy zakupowej, a także za nie zawarcie umowy. 

 

§ 5. 

 

1. Porozumienie niniejsze wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym skuteczne pozostają 

czynności podjęte przez DOLMED w imieniu Członka Grupy Zakupowej w czasie trwania 

porozumienia ze skutkami na przyszłość. 

3. DOLMED może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez Członka Grupy Zakupowe Regulaminu Grupy Zakupowej, po 

uprzednim wezwaniu go do zaprzestania ww. nieprawidłowości. 

4. Członek Grupy Zakupowej może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez DOLMED Regulaminu Grupy Zakupowej, 

po uprzednim wezwaniu go do zaprzestania ww. nieprawidłowości. 

 

5. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszego porozumienia może zostać złożone 

również w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



lub podpisem zaufanym i przekazane za pośrednictwem platformy 

https://dolmed.logintrade.net/ lub na adres e-mail:projektgz@dolmed.pl 

 

§ 6. 

 

1. Jeśli niniejsze Porozumienie lub Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie 

zawiadomienia lub inne dokumenty będą przesyłane e-mailem na adres Członka 

Grupy Zakupowej wskazanego w Pełnomocnictwie dla DOLMED do występowania w imieniu 

i na rzecz Członka Grupy Zakupowej. 

2. Członek Grupy Zakupowej oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu grup 

zakupowych w ramach projektu „Grupa Zakupowa Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska”, 

które stanowią integralną część niniejszego porozumienia. 

 

§ 7. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby DOLMED.  

3. Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie treści niniejszego porozumienia wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Porozumienie sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

P O D P I S Y    S T R O N 


