
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 89286-2015 z dnia 2015-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury medycznej i narzędzi 

chirurgicznych w ramach inwestycji Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w 

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Szczegółowy wykaz aparatury 

medycznej... 

Termin składania ofert: 2015-04-28  

 

Numer ogłoszenia: 95054 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89286 - 2015 data 20.04.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. 

małopolskie, tel. 012 6582011, fax. 012 6581081. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury 

medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji Modernizacja Oddziału 

Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Szczegółowy 

wykaz aparatury medycznej objętej niniejszym postępowaniem: narzędzia 

chirurgiczne, urządzenie parowe do oczyszczania narzędzi chirurgicznych, diatermia 

chirurgiczna, zestaw do intubacji i wentylacji, piła do przecięcia mostka, dermatom 

zasilany akumulatorowo 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 33.10.00.00-5 urządzenia medyczne, 33.16.90.00-2 przyrządy chirurgiczne 3.3. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - 

zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3/1-3/5 do siwz. 

Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane są 

bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia 

jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako 

niezgodnej z treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia 

musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), zgodny z wyspecyfikowanym, musi 

być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 3.4. Wymagana przez Zamawiającego 

gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania 

protokołu odbioru. Szczegółowe wymagania określone zostały w załączniku 3/1-3/5 

do niniejszej SIWZ. 3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.6. 

Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby 

medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010r. Zaoferowane wyroby medyczne 

muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o 

wyrobach medycznych. 3.7. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca wskazał w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89286&rok=2015-04-20


3.8. Narzędzia powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną 

identyfikację. Wymagania systemu: 1. Identyfikacja narzędzi oparta o system 

komputerowy przeznaczonym do nadzoru i śledzenia narzędzi i materiałów 

chirurgicznych 2. Każde z dostarczonych narzędzi musi być oznaczone w sposób 

umożliwiający jego późniejszą jednoznaczną identyfikację w komputerowym systemie 

nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, 3. Oznaczenie narzędzia musi być 

wykonane metodą znakowania laserowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part 

Marking). 4. Oznaczenie narzędzia naniesione jest w postaci kodu 2D DataMatrix 

zgodnego z normą ISO 16022. 3.9. Narzędzia oraz serwis powinny spełniać poniższe 

warunki: 1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 2. Wszystkie oferowane 

narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298(dotyczy 

twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla 

stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadają stal wg norm 

DIN: nożyczki : X50CrMoV15 bez twardej wkładki; X20Cr13 z twardą wkładką 

kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pensety, haki - X20Cr13 dłuta -X46Cr13 i 

X50CrMoV15 retraktory -X20Cr13 3. Twardość w zakresie 42-50 HCR (nożyczki bez 

twardej wkładki 50-58HRC, z twardą wkładką 42-50/60-64HCR) 4. Odporność na 

korozje wg normy DIN EN ISO 13402 5. Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za 

pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie -nie nitowane) 6. Narzędzia muszą być 

wykonane w technologii umożliwiającej dezynfekcję termiczną w myjni-

dezynfektorze. Dostawa objęta niniejszym postępowaniem finansowana jest z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 (Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 

o znaczeniu ponadregionalnym; Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 

efektywności systemu ochrony zdrowia) Projekt Modernizacja Oddziału 

Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz środków 

Ministerstwa Zdrowia i Gminy Miejskiej Kraków Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Zamawiający może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane. 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH -5 grup GRUPA 1 - NARZĘDZIA 

CHIRURGICZNE GRUPA 2 - URZĄDZENIE PAROWE DO OCZYSZCZANIA 

NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH GRUPA 3 - DIATERMIA CHIRURGICZNA 

GRUPA 4 - ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI GRUPA 5 - PIŁA DO 

PRZECIĘCIA MOSTKA, DERMATOM ZASILANY AKUMULATOROWO.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 

aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji Modernizacja 

Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 

Szczegółowy wykaz aparatury medycznej objętej niniejszym postępowaniem: 

narzędzia chirurgiczne, urządzenie parowe do oczyszczania narzędzi chirurgicznych, 

diatermia chirurgiczna, zestaw do intubacji i wentylacji, piła do przecięcia mostka, 

dermatom zasilany akumulatorowo 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV: 33.10.00.00-5 urządzenia medyczne, 33.16.90.00-2 przyrządy 

chirurgiczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja 

techniczna - zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3/1-3/6 

do siwz. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry 

wymagane są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, 

jako niezgodnej z treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia 

musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), zgodny z wyspecyfikowanym, musi 

być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez 



żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 3.4. Wymagana przez Zamawiającego 

gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania 

protokołu odbioru. Szczegółowe wymagania określone zostały w załączniku 3/1-3/5 

do niniejszej SIWZ. 3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.6. 

Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby 

medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010r. Zaoferowane wyroby medyczne 

muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o 

wyrobach medycznych. 3.7. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca wskazał w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3.8. Narzędzia powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną 

identyfikację. Wymagania systemu: 1. Identyfikacja narzędzi oparta o system 

komputerowy przeznaczonym do nadzoru i śledzenia narzędzi i materiałów 

chirurgicznych 2. Każde z dostarczonych narzędzi musi być oznaczone w sposób 

umożliwiający jego późniejszą jednoznaczną identyfikację w komputerowym systemie 

nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, 3. Oznaczenie narzędzia musi być 

wykonane metodą znakowania laserowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part 

Marking). 4. Oznaczenie narzędzia naniesione jest w postaci kodu 2D DataMatrix 

zgodnego z normą ISO 16022. 3.9. Narzędzia oraz serwis powinny spełniać poniższe 

warunki: 1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 2. Wszystkie oferowane 

narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298(dotyczy 

twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla 

stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadają stal wg norm 

DIN: nożyczki : X50CrMoV15 bez twardej wkładki; X20Cr13 z twardą wkładką 

kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pensety, haki - X20Cr13 dłuta -X46Cr13 i 

X50CrMoV15 retraktory -X20Cr13 3. Twardość w zakresie 42-50 HCR (nożyczki bez 

twardej wkładki 50-58HRC, z twardą wkładką 42-50/60-64HCR) 4. Odporność na 

korozje wg normy DIN EN ISO 13402 5. Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za 

pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie -nie nitowane) 6. Narzędzia muszą być 

wykonane w technologii umożliwiającej dezynfekcję termiczną w myjni-

dezynfektorze. Dostawa objęta niniejszym postępowaniem finansowana jest z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 (Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 

o znaczeniu ponadregionalnym; Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 

efektywności systemu ochrony zdrowia) Projekt Modernizacja Oddziału 

Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz środków 

Ministerstwa Zdrowia i Gminy Miejskiej Kraków Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Zamawiający może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane. 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH -6 grup GRUPA 1 - NARZĘDZIA 

CHIRURGICZNE GRUPA 2 - URZĄDZENIE PAROWE DO OCZYSZCZANIA 

NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH GRUPA 3 - DIATERMIA CHIRURGICZNA 

GRUPA 4 - ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI GRUPA 5 - PIŁA DO 

PRZECIĘCIA MOSTKA, DERMATOM ZASILANY AKUMULATOROWO 

GRUPA 6-NARZĘDZIA-zestaw2. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7. 

 W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 5.. 

 W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 6.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5. 



 W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane 

prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. 8.5.2. 

Ulotki lub prospekty lub katalogi przedstawiające oferowany asortyment - oferowany 

towar (z podaniem charakterystyki oferowanych produktów wraz z podaniem nazw 

producentów lub nr katalogowy tak by możliwa była ich identyfikacja); oryginalne 

katalogi producenta dla Grupy 1 8.5.3. Dokumenty producenta potwierdzające, że 

oferowane narzędzia spełniają wymagania Zamawiającego opisane w pk-cie 3.9 8.5.3. 

Materiały informacyjne w postaci: - katalogów lub folderów producenta - 

oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w 

specyfikacji technicznej -GRUPA 2, 3, 4, 5 8.5.4. Oświadczenie producenta o 

posiadaniu autoryzowanego serwisu potwierdzonego certyfikatem dla tego podmiotu 

(podać nazwę i adres firmy). 8.5.5. Certyfikat serwisu wg norm PN-EN ISO 

9001:2009 raz PN-EN ISO 13485:2012 na regenerację narzędzi.. 

 W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 8.5.1. Dopuszczenie do obrotu 

wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 

20.5.2010 r. 8.5.2. Ulotki lub prospekty lub katalogi przedstawiające oferowany 

asortyment - oferowany towar (z podaniem charakterystyki oferowanych produktów 

wraz z podaniem nazw producentów lub nr katalogowy tak by możliwa była ich 

identyfikacja); oryginalne katalogi producenta dla Grupy 1,.6 8.5.3. Dokumenty 

producenta potwierdzające, że oferowane narzędzia spełniają wymagania 

Zamawiającego opisane w pk-cie 3.9 8.5.3. Materiały informacyjne w postaci: - 

katalogów lub folderów producenta - oferowanych produktów dla potwierdzenia i 

weryfikacji informacji zawartych w specyfikacji technicznej -GRUPA 2, 3, 4, 5 8.5.4. 

Oświadczenie producenta o posiadaniu autoryzowanego serwisu potwierdzonego 

certyfikatem dla tego podmiotu (podać nazwę i adres firmy). 8.5.5. Certyfikat serwisu 

wg norm PN-EN ISO 9001:2009 raz PN-EN ISO 13485:2012 na regenerację 

narzędzi.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

8.1.5. Dodatkowo w zakresie GRUPY 1 Zamawiający wymaga aby : 8.1.5.1. 

Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy 

instrumentów wraz z wymiana twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną 

obróbkę powierzchni. 8.1.5.2. Serwis ma posiadać certyfikaty zgodności z normami 

ISO9001 2011 i ISO EN13485 Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone 

przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich 

spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez 

wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich 

Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców 

lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia pełnomocnik) Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w 



ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego 

umocowane prawnie). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku korzystania z zasobów 

innych podmiotów Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez 

osobę/osoby do tego umocowane prawnie). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez 

Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w 

treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie 

spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 

postawione warunki Wykonawca spełnia W przypadku nie wykazania przez 

Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni 

wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z 

art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione 

warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca 

B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod 

jednym oświadczenie (propozycja - załącznik nr 4 ) będzie uznane jako 

odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców 

składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców 

składających taką ofertę. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców 

Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z 

dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich 

spełnienie. 8.4.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 



do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone 

w szczególności: 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) 

oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców) 8.4.4 Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.5 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej 

treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie celu 

gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział 

zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) 

określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia 

Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.4.6 Wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.7 Nie dopuszcza się składania umowy 

przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 8.4.8 

W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 

III.5) 8.1.5. Dodatkowo w zakresie GRUPY 1 i 6 Zamawiający wymaga aby : 8.1.5.1. 

Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy 

instrumentów wraz z wymiana twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną 

obróbkę powierzchni. 8.1.5.2. Serwis ma posiadać certyfikaty zgodności z normami 

ISO9001 2011 i ISO EN13485 Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone 

przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich 

spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez 

wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich 

Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców 

lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia pełnomocnik) Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 



Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w 

ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego 

umocowane prawnie). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku korzystania z zasobów 

innych podmiotów Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez 

osobę/osoby do tego umocowane prawnie). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez 

Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w 

treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie 

spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 

postawione warunki Wykonawca spełnia W przypadku nie wykazania przez 

Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni 

wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z 

art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione 

warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca 

B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod 

jednym oświadczenie (propozycja - załącznik nr 4 ) będzie uznane jako 

odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców 

składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców 

składających taką ofertę. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców 

Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z 

dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich 

spełnienie. 8.4.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 



zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone 

w szczególności: 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) 

oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców) 8.4.4 Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.5 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej 

treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie celu 

gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział 

zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) 

określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia 

Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.4.6 Wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.7 Nie dopuszcza się składania umowy 

przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 8.4.8 

W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 28.04.2015 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 

2h-06b.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 30.04.2015 godzina 11:00, miejsce: siedziba 

zamawiającego pok. 2h-06b.. 


