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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Machlowska

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4d (z ruchomością
oddechową) oraz przebudowa pomieszczeń i instalacji koniecznych do montażu tomografu w Zakładzie
Radioterapii Dzieci i Dorosłych (ZRDiD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot zamówienia stanowi :
3.1.Opracowanie dokumentacji wykonawczej z nadzorem autorskim – dla zadania „Przebudowa pomieszczeń
i instalacji koniecznych do montażu tomografu będącego przedmiotem zadania opisanego poniżej w pkt.3.3
w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych (ZRDiD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”- w
oparciu o projekt budowlany dostarczony przez Zamawiającego.
3.2. Wykonanie przebudowy pomieszczeń i instalacji koniecznych do montażu tomografu zgodnie z
dokumentacją jak w pkt.3.1
3.3. Dostawa tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4d ( z ruchomością
oddechową) wraz z montażem i uruchomieniem
3.1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ Z NADZOREM AUTORSKIM – DLA ZADANIA
„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I INSTALACJI KONIECZNYCH DO MONTAŻU TOMOGRAFU W ZAKŁADZIE
RADIOTERAPII DZIECI I DOROSŁYCH ( ZRDID) W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W
KRAKOWIE” w oparciu o projekt budowlany dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, będącej
wynikiem niniejszego postępowania.
3.1.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne
3.1.2 Opracowanie dokumentacji wykonawczej z nadzorem autorskim:
Przebudowa pomieszczeń i instalacji koniecznych do montażu tomografu w budynku CALD w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - pow. użytkowa ok. 125 m² , instalacje wynikające z wymagań tomografu w
tym przede wszystkim zasilanie elektroenergetyczne, wentylacja mechaniczna z chłodzeniem.
3.1.3.Celem inwestycji jest uzyskanie obiektów szpitalnych spełniających oczekiwania funkcjonalne
Zamawiającego oraz wszelkie standardy techniczne i sanitarne oraz normy i wymagania przepisów .
Przedmiotowa dokumentacja winna zapewnić dostosowanie podlegających przebudowie budynków i obiektów
do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr.31
poz.158 z dnia 02 lutego 2011 r.) oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów.
3.1.4.Opracowanie projektu budowlanego leży po stronie Zamawiającego. Projekt zostanie udostępniony
Dostawcy po podpisaniu umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego.
3.1.5.Opracowanie projektu wykonawczego leży po stronie Wykonawcy.
Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i część kosztowa z
kosztorysami inwestorskimi .
Przeniesie własności praw autorskich do dokumentacji na rzecz Zamawiającego nastąpi po wykonaniu
dokumentacji.
3.1.6. Zamawiana dokumentacja być wykonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz obowiązującymi normami i
aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji
Zamawiającemu oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i winna obejmować
1.1 Projekt wykonawczy – 2 egz.(do użytku Zamawiającego)
1.2. Przedmiar robót – 2 egz. ( zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
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Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót,
wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z
podziałem na branże.) .(2 egz do użytku Zamawiającego)
1.3.Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U 130 z
08.06.2004 poz. 1389) - 2 egz.
1.4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. ( zawierająca zbiory wymagań,
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające
zakresy prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać jako oddzielne opracowania, w których należy wydzielić tomy
zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ ) .(2
egz.do użytku Zamawiającego)
1.5.Wszelkie inne opracowania których wykonanie wynika z zapisów niniejszej SIWZ lub jest konieczne do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym między innymi projekt ochrony radiologicznej- projekt osłon)
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót powinny spełniać w szczególności
wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004r. z póżn. zmianami).
3.1.7.Wykonawca jest zobowiązany przed sporządzeniem oferty dokonać sprawdzenia zakresu robót na
podstawie wszystkich dostępnych materiałów oraz własnej wiedzy fachowej. Zamawiający zaleca także
przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania wszystkich informacji do poprawnego przygotowania
oferty.
3.1.8. Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie
z wymaganiami art.30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio
narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego
przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji ” w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3.1.9. Dokumentacja winna być przekazana również w wersji elektronicznej :
- opisy i zestawienia w formacie: .doc+.xls ( MS WORD, Excel2003) i .pdf
- rysunki i schematy w formacie .dwg (AutoCAD 2007 i starsze) i .pdf
- kosztorysy i przedmiary w formacie .xls i .pdf
Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową dokumentacji.
3.1.10. Dokumentacja techniczna winna obejmować:
1.Część architektoniczno -budowlaną
2 Wytyczne technologiczne wynikające z montażu nowego tomografu
3 Instalacje elektryczne ( modernizacja zasilań, instalacje siły i światła)
4 Instalacje teletechniczne ( telefoniczna, nagłaśniania, sygnalizacja p. poż., ogólnoszpitalna sieć strukturalna,
monitoring medyczny, CCTV, odwzorowanie parametrów urządzeń technicznych) i ewentualnie inne wymagane
przepisami
5. Instalacje klimatyzacji , wentylacji mechanicznej i AKPiA (BMS)
6. Instalacje c.o., wod-kan.,
7. Gazy medyczne,
8. Wszelkie wymagane przepisami instalacje p.poż.
9. Wszelkie inne urządzenia i instalacje konieczne do realizacji inwestycji
Ponadto jeśli wymagane dla realizacji zadania:
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10.Inwentaryzacja przebudowywanego obiektu w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia
11. Inne dokumenty i opracowania konieczne do prawidłowej realizacji zadania
Przewidziana powierzchnia do realizacji Pracowni Tomografu to przedstawione na rzucie w załączeniu do
niniejszej SIWZ pomieszczenia 0.67, 0.67a, 0.67b, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, część korytarza 0.72 o łącznej
powierzchni ok. 150 m.kw.
3.1.11. Podstawowe założenia rozwiązań w zakresie instalacyjnym, wykończeniowym oraz zastosowanych
materiałów, urządzeń i sprzętu winny być na bieżąco w trakcie projektowania uzgadniane ze służbami
zamawiającego
Koszty ewentualnych wszelkich koniecznych uzgodnień, ekspertyz, map, pomiarów itp. obciążają Wykonawcę.
3.1.12. W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO Wykonawca zobowiązany jest do :
1. kontroli w trakcie realizacji robót budowlanych nad zgodnością zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową oraz kosztorysową
2. w szczególności kontroli nad zastosowaniem urządzeń i materiałów zamiennych
3. uzupełniania szczegółów dokumentacji technicznej oraz wyjaśniania wykonawcy robót wątpliwości
powstałych w toku realizacji robót
4.udziału w naradach technicznych i odbiorach robót każdorazowo na wezwanie zamawiającego bez
ograniczeń ilości
5. współdziałania z Wykonawcą robót przy wykonywaniu dokumentacji powykonawczej – w szczególności
udostępnienia bezpłatnie dokumentacji w formacie. dwg (AutoCAD 2007 i starsze) i .pdf
6. pełnienia nadzoru przez cały okres realizacji zadania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
3.2. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA ZADANIA- „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
I INSTALACJI KONIECZNYCH DO MONTAŻU TOMOGRAFU W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII DZIECI I
DOROSŁYCH ( ZRDID) W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE” ZGODNIE Z
ZATWIERDZONĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PRZEWIDZIANĄ DO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ W RAMACH NINIEJSZEJ SIWZ, (JAK W PKT. 3.1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.)
3.2.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
3.2.2. Zamówienie obejmuje przebudowę części budynku Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w zakresie
umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie
przebudowywanej części budynku, jeśli wymagane.
3.2.3. W koszcie oferty należy przewidzieć wszelkie konieczne szczelne oddzielenia terenu budowy od części
użytkowanej budynku, wszelkie roboty demontażowe budowlane i instalacyjne, wykonanie zewnętrznej
komunikacji i drogi transportu dla dostawy materiałów i ewakuacji materiałów wyburzonych i zdemontowanych,
wyposażenie meblowo-technologiczne przebudowywanych.
Realizacja robót w funkcjonującym obiekcie, mieszącym min. oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne i
inne jednostki organizacyjne szpitala
Organizacja robót winna zapewnić możliwość użytkowania pozostałej nie przebudowywanej części budynku, w
tym szczególnie Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych ( ZRDiD).
3.2.4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) udział w wizji lokalnej części
szpitala objętej niniejszym procesem inwestycyjnym w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.
Wykonawca, który nie żądał lub nie wziął udziału w wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń ponosi wszelkie
ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.
3.3. DOSTAWA (SPRZEDAŻ) WRAZ Z INSTALACJĄ ORAZ URUCHOMIENIEM APARATURY MEDYCZNEJ
- FABRYCZNIE NOWEGO TOMOGRAFU DO WIRTUALNEJ SYMULACJI O PARAMETRACH
UMOŻLIWIAJĄCYCH BADANIA 4D ( Z RUCHOMOŚCIĄ ODDECHOWĄ) ZGODNIE Z WYMAGANIAMI W
ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ SIWZ.
3.3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.10.00.00-5 urządzenia medyczne
3.3.2. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie były oznaczone znakiem CE, dopuszczone do obrotu i
używania na terytorium RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
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3.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych
parametrów technicznych załącznik nr 3 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.
3.3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od
daty podpisania protokołu odbioru.
3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO W
OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
7. Termin realizacji zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż:
7.1.Montaż tomografu do 14.11.2015 r.
7.2.Przebudowa pomieszczeń do 30.11.2015 r.
7.3.Dostarczenie faktury wraz z protokołem wykonania montażu tomografu do 16.11.2015 roku
7.4.Dostarczenie faktury wraz z protokołami odbioru robót budowlanych do 10.12.2015 roku
UWAGA: W przypadku niedotrzymania terminów określonych w pkt. 7.1 oraz 7.3 Zamawiający ma prawo
jednostronnie rozwiązać umowę poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy o rozwiązaniu umowy z dniem
wysłania pisma, bez przenoszenia na Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, które Wykonawca poniósł do dnia
rozwiązania umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 71000000  
 45000000  
 45215140  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZP-271-2/114/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-102055   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 148-272953  z dnia:  04/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/07/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1

Zamiast:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
8.1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy spełnią
warunek wykazując, że wykonali w
ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie dostawę
co najmniej jednego tomografu z
montażem i uruchomieniem.

Powinno być:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
8.1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy spełnią
warunek wykazując, że wykonali w
ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie dostawę
co najmniej jednego tomografu z
montażem i uruchomieniem.
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W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
dokument wymieniony w pkt. 8.2.3
niniejszej SIWZ.
8.1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia- Wykonawcy spełnia
warunek, składając oświadczenie,
że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – Wykonawca spełni ten
warunek, jeżeli wykaże w polisie
ubezpieczeniowej, a w przypadku
jej braku w innym dokumencie
potwierdzającym, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 1,0
mln zł
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
dokument wymieniony w pkt. 8.2.5
niniejszej SIWZ
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 propozycji
stanowiącej załącznik do niniejszej
SIWZ.
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

W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
dokument wymieniony w pkt. 8.2.3
niniejszej SIWZ.
8.1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia- Wykonawcy spełnia
warunek, składając oświadczenie,
że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej – Wykonawca spełni ten
warunek, jeżeli wykaże w polisie
ubezpieczeniowej, a w przypadku
jej braku w innym dokumencie
potwierdzającym, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 1,0
mln zł
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
dokument wymieniony w pkt. 8.2.5
niniejszej SIWZ
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 propozycji
stanowiącej załącznik do niniejszej
SIWZ.
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
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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, 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.
8.2.Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
8.2.1.Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa

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, 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.
8.2.Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
8.2.1.Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
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w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg
załącznika nr 3 do siwz,
8.2.2. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
8.2.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień
8.3.4. Opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN
brutto..
8.2.5. Jeżeli wykonawca, polega
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, to zobowiązany jest
przedłożyć:
8.2.5.1. Pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
8.2.5.2. w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione
w pkt. 8.3 niniejszej SIWZ
8.3. OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg
załącznika nr 3 do siwz,
8.2.2. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
8.2.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień
8.3.4. Opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN
brutto..
8.2.5. Jeżeli wykonawca, polega
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, to zobowiązany jest
przedłożyć:
8.2.5.1. Pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
8.2.5.2. w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione
w pkt. 8.3 niniejszej SIWZ
8.3. OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W
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OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.
8.3.1. Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia – załącznik
nr 4 do siwz.
8.3.2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
8.3.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.5. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.
8.3.1. Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia – załącznik
nr 4 do siwz.
8.3.2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
8.3.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.5. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej
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nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.6. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.7. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.3.8. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej

nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.6. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.7. Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.3.8. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w:
1) punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 –
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
2) punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy;
8.3.9. Dokumenty, o których mowa
8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie
oraz ppkt. 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt
1 tiret 2powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8.3.10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
8.3.10 stosuje się odpowiednio.

Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w:
1) punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 –
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
2) punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy;
8.3.9. Dokumenty, o których mowa
8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie
oraz ppkt. 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt
1 tiret 2powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8.3.10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
8.3.10 stosuje się odpowiednio.
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8.3.11. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.3.12. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
8.3.13. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
8.3.14. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
8.3.15. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane,
jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
8.3.16. Wykonawcy zobowiązani
są do przedstawienia dokumentów
i oświadczeń zawierających
stwierdzenie zgodne z faktami i
stanem prawnym istniejącym w
chwili ich składania.
8.3.17. W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających

8.3.11. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.3.12. Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
8.3.13. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
8.3.14. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
8.3.15. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane,
jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
8.3.16. Wykonawcy zobowiązani
są do przedstawienia dokumentów
i oświadczeń zawierających
stwierdzenie zgodne z faktami i
stanem prawnym istniejącym w
chwili ich składania.
8.3.17. W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających
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wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp
8.4. WYKONAWCY WSPÓŁNIE
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
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

wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
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złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1
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którzy spełniają postawione warunki.
Jeżeli wykonawca A spełnia
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jako odpowiadające warunkom
SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1
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się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców,
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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
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postępowaniu oraz złożyć
dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto
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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

tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu
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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
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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.
8.5. W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA
OKREŚLONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W
SIWZ, WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:
Dotyczy wyrobów medycznych
8.5.1. Dopuszczenie do
obrotu wymagane prawem z
uwzględnieniem ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.5.2010 r.
8.5.2. Materiały informacyjne w
postaci: - katalogów, folderów,
instrukcji obsługi - oferowanych
produktów dla potwierdzenia i
weryfikacji informacji zawartych w
specyfikacji technicznej
8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY
8.6.1. Podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania
wykonawcy lista podmiotów

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.
8.5. W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA
OKREŚLONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W
SIWZ, WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:
Dotyczy wyrobów medycznych
8.5.1. Dopuszczenie do
obrotu wymagane prawem z
uwzględnieniem ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.5.2010 r.
8.5.2. Materiały informacyjne w
postaci: - katalogów lub folderów
lub instrukcji obsługi - oferowanych
produktów dla potwierdzenia i
weryfikacji informacji zawartych w
specyfikacji technicznej
8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY
8.6.1. Podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania
wykonawcy lista podmiotów
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należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o
tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej.

należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o
tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
09/09/2015   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/09/2015   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
09/09/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/09/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-112520
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