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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:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 000288900

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914661087

Osoba do kontaktów:  Przemysław Frączek

E-mail:  zamowienia_spsk2@o2.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2.pum.edu.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 środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych wraz z dzierżawą generatora do ablacji

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych zwanych dalej
„wyrobami” wraz z dzierżawą generatora do ablacji zwanym dalej „generatorem”.
2. Ilości wyrobów oraz wymagane parametry wyrobów i generatora zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty
(formularz cen jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen
jednostkowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000  
Dodatkowe przedmioty 33182220  
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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)
ZP/220/71/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-131402   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 191-329204  z dnia:  02/10/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/09/2013  (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:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana
zamówieniu przez instytucję
zamawiającą:

Zamiast:
Dostawa środków technicznych do
operacji kardiochirurgicznych wraz z
dzierżawą generatora do ablacji.

Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków technicznych
do operacji kardiochirurgicznych
zwanych dalej „wyrobami” wraz z
dzierżawą generatora do ablacji
(zwanym dalej „generatorem”) oraz
dzierżawą konsoli do autotransfuzji
(zwaną dalej „konsolą”).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków technicznych
do operacji kardiochirurgicznych
zwanych dalej „wyrobami” wraz z
dzierżawą generatora do ablacji
zwanym dalej „generatorem”.
2. Ilości wyrobów oraz wymagane
parametry wyrobów i generatora
zawiera załącznik nr 5 do
formularza oferty (formularz cen
jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w
formularzu cen jednostkowych mają
charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków technicznych
do operacji kardiochirurgicznych
zwanych dalej „wyrobami” wraz z
dzierżawą generatora do ablacji
(zwanym dalej „generatorem”) oraz
dzierżawą konsoli do autotransfuzji
(zwaną dalej „konsolą”).
2. Ilości wyrobów oraz wymagane
parametry wyrobów, generatora i
konsoli zawiera załącznik nr 5 do
formularza oferty (formularz cen
jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w
formularzu cen jednostkowych mają
charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości
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% ilości podanej w formularzu cen
jednostkowych.

wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60
% ilości podanej w formularzu cen
jednostkowych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków technicznych
do operacji kardiochirurgicznych
zwanych dalej „wyrobami” wraz z
dzierżawą generatora do ablacji
zwanym dalej „generatorem”.
2. Ilości wyrobów oraz wymagane
parametry wyrobów i generatora
zawiera załącznik nr 5 do
formularza oferty (formularz cen
jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w
formularzu cen jednostkowych mają
charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60
% ilości podanej w formularzu cen
jednostkowych.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków technicznych
do operacji kardiochirurgicznych
zwanych dalej „wyrobami” wraz z
dzierżawą generatora do ablacji
(zwanym dalej „generatorem”) oraz
dzierżawą konsoli do autotransfuzji
(zwaną dalej „konsolą”).
2. Ilości wyrobów oraz wymagane
parametry wyrobów, generatora i
konsoli zawiera załącznik nr 5 do
formularza oferty (formularz cen
jednostkowych).
3. Ilości wyrobów podane w
formularzu cen jednostkowych mają
charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60
% ilości podanej w formularzu cen
jednostkowych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia, że
oferowane wyroby spełniają
wymagania Zamawiającego
Zamawiający żąda złożenia:
1.1. Oświadczenia o dopuszczeniu
do obrotu i używania na terytorium
RP oferowanych wyrobów –
stanowiące załącznik nr 4.
1.2. Dokumentów w postaci ulotek,
katalogów lub broszur z wyraźnym
zaznaczeniem, których zadań oraz
pozycji dotyczą zawierających co
najmniej:
a) opis oferowanych wyrobów
b) wszystkie numery katalogowe
oferowanych wyrobów wraz z ich
rozmiarami (o ile występują różne
rozmiary)
1.3. Dla zadania nr 18 dodatkowo
w celu potwierdzenia stawianego
wymogu odporności na zwapnienia
przez okres minimum 10 lat
Zamawiający żąda złożenia
przynajmniej trzech recenzowanych
publikacji posiadających IF
(Impact Factor) lub streszczenia
tych publikacji nt. występowania
zwapnienia - w języku polskim lub
angielskim.

Powinno być:

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia, że
oferowane wyroby spełniają
wymagania Zamawiającego
Zamawiający żąda złożenia:
1.1. Oświadczenia o dopuszczeniu
do obrotu i używania na terytorium
RP oferowanych wyrobów,
generatora, konsoli – stanowiące
załącznik nr 4.
1.2. Dokumentów w postaci ulotek,
katalogów lub broszur z wyraźnym
zaznaczeniem, których zadań oraz
pozycji dotyczą zawierających co
najmniej:
a) opis oferowanych wyrobów
b) wszystkie numery katalogowe
oferowanych wyrobów wraz z ich
rozmiarami (o ile występują różne
rozmiary)
1.3. Dla zadania nr 18 dodatkowo
w celu potwierdzenia stawianego
wymogu odporności na zwapnienia
przez okres minimum 10 lat
Zamawiający żąda złożenia
przynajmniej trzech recenzowanych
publikacji posiadających IF
(Impact Factor) lub streszczenia
tych publikacji nt. występowania
zwapnienia - w języku polskim lub
angielskim.
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Pod pojęciem recenzowanych
publikacji posiadających IF (Impact
Factor) należy rozmieć czasopisma
znajdujące się w części A wykazu
ogłoszonego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipca 2012
r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym (Dz. U. 2012
r. poz. 877)
2. Dowód wpłacenia/wniesienia
wadium.
W przypadku wnoszenia wadium w
formie:
- pieniędzy – kopia przelewu
- gwarancji lub poręczeń – kopia tych
dokumentów. Oryginał należy złożyć
w kasie Zamawiającego.
1. Oferta pod rygorem nieważności
powinna być złożona w
formie pisemnej. Zalecane
jest sporządzenie oferty z
wykorzystaniem wzoru oferty oraz
wzorów załączników do oferty.
2. Oferta powinna być podpisana
zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze
lub centralnej ewidencji działalności
gospodarczej.
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
16.2.2007 r o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informację o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.

Pod pojęciem recenzowanych
publikacji posiadających IF (Impact
Factor) należy rozmieć czasopisma
znajdujące się w części A wykazu
ogłoszonego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipca 2012
r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym (Dz. U. 2012
r. poz. 877)
2. Dowód wpłacenia/wniesienia
wadium.
W przypadku wnoszenia wadium w
formie:
- pieniędzy – kopia przelewu
- gwarancji lub poręczeń – kopia tych
dokumentów. Oryginał należy złożyć
w kasie Zamawiającego.
1. Oferta pod rygorem nieważności
powinna być złożona w
formie pisemnej. Zalecane
jest sporządzenie oferty z
wykorzystaniem wzoru oferty oraz
wzorów załączników do oferty.
2. Oferta powinna być podpisana
zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze
lub centralnej ewidencji działalności
gospodarczej.
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
16.2.2007 r o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informację o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
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d) oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określone w
pkt.VII SIWZ
e) dokumenty i oświadczenia
potwierdzające, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym w SIWZ przez
Zamawiającego określone w pkt IX
ppkt 1 SIWZ
f) Formularz cen jednostkowych
stanowiący załącznik nr 5
g) dowód wpłacenia/wniesienia
wadium. W przypadku wnoszenia
wadium w formie:
- pieniędzy – kopia przelewu
- gwarancji lub poręczeń – kopia tych
dokumentów. Oryginał należy złożyć
w Kasie Zamawiającego.
4. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego w SIWZ
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. VI , pkt. VIII i pkt. IX
ppkt. 1 SIWZ lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli
dokumenty, o których mowa w pkt.
VI , pkt. VIII i pkt. IX ppkt. 1 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 usługi 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

d) oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określone w
pkt.VII SIWZ
e) dokumenty i oświadczenia
potwierdzające, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym w SIWZ przez
Zamawiającego określone w pkt IX
ppkt 1 SIWZ
f) Formularz cen jednostkowych
stanowiący załącznik nr 5
g) dowód wpłacenia/wniesienia
wadium. W przypadku wnoszenia
wadium w formie:
- pieniędzy – kopia przelewu
- gwarancji lub poręczeń – kopia tych
dokumentów. Oryginał należy złożyć
w Kasie Zamawiającego.
4. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego w SIWZ
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt. VI , pkt. VIII i pkt. IX
ppkt. 1 SIWZ lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli
dokumenty, o których mowa w pkt.
VI , pkt. VIII i pkt. IX ppkt. 1 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 usługi 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).
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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, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
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) pozostałe dokumenty
potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
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

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, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
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) pozostałe dokumenty
potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
należy złożyć tak, aby wspólnie
udokumentować spełnianie
warunków.
g) wymagane oświadczenia
należy złożyć w sposób wyraźnie
wskazujący kto składa oświadczenie



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

9 / 10

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 16.2.2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
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 VII SIWZ
ppkt 3 i pkt VIII SIWZ ppkt 3.3
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
się na każdej zapisanej stronie
dokumentu.

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 16.2.2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
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 VII SIWZ
ppkt 3 i pkt VIII SIWZ ppkt 3.3
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
się na każdej zapisanej stronie
dokumentu.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
02/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-133354


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



