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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
 

 
ZP/220/54/15 

Szczecin: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, 

materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z 

dzierżawą 3 analizatorów. 

Numer ogłoszenia: 76479 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. 

Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 

91 4661113. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.spsk2-szczecin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa odczynników, materiałów 
zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z 
dzierżawą 3 analizatorów.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa odczynników, 
materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki 
ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.12.41.31-2. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
• 1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wykazał wykonanie/wykonywanie 1 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa odczynników, 
materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki 
ogólnej wraz z dzierżawą 1 analizatora * (automatycznego systemu do analizy parametrów 
fizykochemicznych lub aparatu do oznaczania osadu moczu) przez okres 9 miesięcy. 
*Zamawiający dopuszcza zamiast dzierżawy analizatora wykazanie dostawy analizatora. Przy 
czym czas realizacji dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów 
kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dostawą 1 analizatora 
(automatycznego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych lub aparatu do oznaczania 
osadu moczu, nie może być krótszy niż min. 9 miesięcy. 2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP , zobowiązany jest 
udowodnić , że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia . W szczególności Zamawiający żąda przedstawienia: a) 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia . Dokument z którego będzie 
wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny 
wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz 
wskazywać : - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,, - sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - 
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia . b) informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że podmiot udostępniający swoje zasoby 
finansowe posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejsze od kwoty 
udostępnianych środków finansowych - w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie 
warunków, o których w art. 22 ust 1 pkt 4 PZP polega na zdolnościach finansowych innych 
podmiotów. 3.Podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, 
że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia. II 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie 
Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1.Wykazu 
wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych dostaw, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, według wzoru, stanowiącego załącznik 
nr 3a do siwz oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
2.2. Dowodem, o którym mowa w ppkt 2.1 jest poświadczenie, które w odniesieniu do nadal 
wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 
ppkt. 3.2 na dowód, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca 
może zamiast poświadczenia przedłożyć własne oświadczenie. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie był w stanie uzyskać poświadczenia z 
przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 2.4. Jeżeli dostawy wskazane przez 
Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa w ppkt 2.1 były wcześniej wykonane na rzecz 
Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że dostawy zostały 
wykonane należycie. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
należy przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w 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 lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• 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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1. W celu potwierdzenia , że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający 
żąda złożenia : 1. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych 
analizatorów oraz wyrobów medycznych do obrotu i używania na terytorium RP - zgodnie z Ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie nie dotyczy innych materiałów 
zużywalnych/środków chemicznych oraz kontroli międzynarodowej. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 
1 - Cena - 95 
2 - Termin realizacji dostawy - 5 

 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
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WZÓR UMOWY § 12 2. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów 
i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki 
podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu 
niezmienionej ceny jednostkowej netto. 3. Zmiana ceny wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, 
o której mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego na piśmie o zmianie stawki podatku VAT (zwolnieniu z VAT) oraz o wysokości cen 
jednostkowych brutto wyliczonych z zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT. 4. W 
przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę b) 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Sprzedawca może wystąpić z wnioskiem o 
przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych 
określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych. ZMIANA UMOWY § 19 Na uzasadniony wniosek 
Zamawiającego strony mogą w drodze aneksu do umowy dokonać zmian w zakresie: 1. ilości 
poszczególnych rodzajów odczynników bądź wyrobów, przy zachowaniu wartości netto umowy 
określonej w § 12 ust. 1. 2. zmiany odczynnika lub wyrobu na inny odczynnik lub wyrób o 
parametrach nie gorszych od odczynnika lub wyrobu określonego umową i za cenę nie wyższą od 
ceny określonej umową - w przypadku wstrzymania bądź zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu 
odczynnika lub wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika lub wyrobu z 
innych przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2.1. W przypadku zmiany określonej w ust. 2 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając 
przyczynę braku odczynnika lub wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach 
brakującego odczynnika lub wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować 
Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego odczynnika lub wyrobu po cenie nie 
wyższej od ceny podanej w ofercie. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na inny 
podejmuje Zamawiający. 2.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
nieodpłatnie w celach przetestowania zamienny wyrób lub odczynnik wraz z dokumentami 
dopuszczającymi odczynnik do obrotu na terenie RP. § 20 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy 
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie 
w przypadku : a) zmian korzystnych dla Zamawiającego, b) obniżenia ceny, c) zmiany wielkości 
opakowania, jeżeli odpowiada ona uzasadnionym potrzebom Zamawiającego, a cena 1 ml/szt 
odczynnika dla nowego opakowania nie będzie wyższa od ceny 1 ml/szt określonego w formularzu 
cen jednostkowych, d) w przypadkach, o których mowa w § 19 umowy, e) zmiany wysokości cen 
jednostkowych w przypadkach określonych w § 12 ust 6-7 umowy f) zmiany obowiązujących 
przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał obowiązek 
dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego. 3. Zmiana umowy polegająca na 
zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 12 ust. 4 - nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedający 
zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z 
VAT). 4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do 
umowy a w przypadku, o którym mowa w § 12 ust 6-7 umowy do wniosku ponadto winny być 
załączone kalkulacje oraz dowody na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów 
ma wpływ na wysokość cen jednostkowych. § 24 1. Okres realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od 
dnia protokolarnego przekazania sprzętu w dzierżawę, zgodnie z § 9 umowy. 2. Umowa wygasa 
przed upływem terminu określonego w ust. 1 w wypadku dostarczenia Zamawiającemu 
odczynników, wyrobów na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych. 3. W 
przypadku niewykorzystania ilościowego odczynników, wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 
Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy. Kupujący ma prawo składać oświadczenie 
o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym ,że łączny okres przedłużenia umowy w 
stosunku do okresu podanego w ust 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.spsk2-szczecin.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie 
Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, pok. nr 11.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
03.06.2015 godzina 08:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), 
budynek C. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w 
Dziale Zamówień Publicznych, pok. nr 11.. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i 
oświadczenia: a) Pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na 
podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie 
do podpisania oferty, b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania określone w pkt VI SIWZ, c) listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym , że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do formularza oferty, d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu określone w pkt VIII SIWZ, e) formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 
4 do formularza oferty, f) Opis wymagań dla 3 analizatorów na załączniku nr 4a do SIWZ. 4. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego w SIWZ oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI i VIII i VIII a SIWZ lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. VI i VIII i VIII 
a SIWZ zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, przynależność do grupy kapitałowej bądź nie wchodzenie w skład grupy kapitałowej i 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia 
załączone do oferty muszą być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą czytelną techniką (ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 6. W przypadku 
oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty powinno być załączone 
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także 
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być 
załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać 
zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego 
umocowania; b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ; c) oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. W sytuacji, gdy każdy z 
wykonawców samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców; d) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt. 2 
(2.1, 2.2) każdy wykonawca składa oddzielnie; e) listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej każdy Wykonawca składa 
oddzielnie f) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w 
pkt VIII SIWZ należy złożyć tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków; g) wymagane 
oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący kto składa oświadczenie tj. czy 
oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu 
konsorcjum; h) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę 
wspólną. 7. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym. 8. Oferta powinna być złożona na kolejno 
ponumerowanych stronach. Numeracja stron nie jest wymagana, jeżeli wszystkie kartki oferty są 
trwale zszyte lub scalone w inny sposób. 9. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 
22 PZP i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP oraz lista 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów winny być złożone w 
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pozostałe dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez 
Wykonawcę wraz z podaniem daty uwierzytelnienia. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VI 
SIWZ ppkt 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Uwierzytelnienie 
powinno polegać na zamieszczeniu daty i podpisu Wykonawcy na kopii dokumentu pod zwrotem za 
zgodność z oryginałem bądź innym zwrotem równoważnym. Uwierzytelnienie powinno znajdować 
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się na każdej zapisanej stronie dokumentu. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. W przypadku wątpliwości co do treści 
dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. 
Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione 
powinien złożyć te informacje w osobnym opakowaniu z odpowiednim oznaczeniem, 
zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty. 
Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. 
Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 
14. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w SIWZ.. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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