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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418024-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia medyczne
2016/S 229-418024
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Osoba do kontaktów: mgr
Ksenia Sondej, Bydgoszcz 85-326, Polska. Tel.: +49 523256609. Faks: +49 523256795. E-mail: zampub@kpcp.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.11.2016, 2016/S 212-386742)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000, 33141200, 33141300, 33141600, 33194000, 33162100, 33169000, 33141400, 33170000, 33168000,
33157000, 33181500, 33124130, 33181510, 33190000, 33140000
Urządzenia medyczne
Cewniki
Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Urządzenia używane na salach operacyjnych
Przyrządy chirurgiczne
Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne
Aparatura do anestezji i resuscytacji
Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Wyroby do terapii nerkowej
Wyroby diagnostyczne
Płyny do terapii nerkowej
Różne urządzenia i produkty medyczne
Materiały medyczne
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV znajduje się w Formularzach cenowych/
Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki do SIWZ nr: od 1-1 do 1-59.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych(tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 876), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a
jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – nie dotyczy Pakietu 39 i 48.
VI.3) Informacje dodatkowe:
I.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają Wykonawcy załączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1 W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowanie, należy
złożyć:
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Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
potwierdzającego wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzonego ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy
2014/24/UE. Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w formie oświadczenia o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument ( o którym mowa w pkt 1)
potwierdzający:
a) brak podstaw wykluczenia – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) spełnienie warunku udziału w postępowaniu – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w
zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty ( w formie oświadczenia
o którym mowa w pkt 1) dotyczące podwykonawców.
II. Wykaz oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w
celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego złoży
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia:
1 Dokument – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 876),
wymaganego dla wyrobów podlegających tej regulacji prawnej, w formie:
a) deklaracji zgodności – dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia ( z wyjątkiem Pakietu 39 i 48);
b) certyfikatu zapewnienia systemu jakości produkcji, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy II
a i IIb – nie dotyczy Pakietu 39, 48, 49 i 59).
c) dokumentu potwierdzającego klasę wyrobu medycznego, jeżeli nie wynika to z dokumentów wskazanych w punktach
11.1a) i 11.1b) – nie dotyczy Pakietu 39, 48, 49 i 59).
2 Katalog lub folder lub opis oferowanego przedmiotu (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego
produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia) – potwierdzający
wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w – szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy,
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne.
3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa:
3.1a) w przypadku pkt 2 a) – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.1b) w przypadku pkt 2 b-d) – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1a) i pkt 3.1.b)2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez
upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa w pkt 3.1.b)1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się.
3.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 2 a), składa dokument,
o którym mowa w pkt .3.1 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 zdanie pierwsze stosuje się.
IV. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.
1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1.. do SIWZ).
2 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ).
3 Dowód wniesienia wadium.
4 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik.
Część nr: 5 Nazwa: Przyrząd Flocare:
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przyrządy Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do opakowań miękkich typu Pack, sterylne,
jednorazowego użytku
2) Przyrządy Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, do opakowań miękkich typu Pack,sterylne,
jednorazowego użytku.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
13.12.2016 (8:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
13.12.2016 (8:30)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wykazem kodów CPV znajduje się w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia, stanowiących
załączniki nr: od 1-1 do 1-47 i od 1-49 do 1-59.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych
(t.j.: Dz.U. 2015 poz. 876), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny
właściwej jednostki notyfikowanej – nie dotyczy Pakietu 39.
VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają Wykonawcy załączyć do oferty w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1 W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowanie,
należy złożyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
potwierdzającego wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzonego ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór oświadczenia, który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w formie oświadczenia o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument ( o którym
mowa w pkt 1) potwierdzający:
a) brak podstaw wykluczenia – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) spełnienie warunku udziału w postępowaniu – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty ( w
formie oświadczenia o którym mowa w pkt 1) dotyczące podwykonawców.
II. Wykaz oświadczeń, jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych
przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia:
1. Dokument – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 876), wymaganego
dla wyrobów podlegających tej regulacji prawnej, w formie:
a) deklaracji zgodności – dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia ( z wyjątkiem Pakietu 39);
b) certyfikatu zapewnienia systemu jakości produkcji, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy II
a i IIb – nie dotyczy Pakietu 39, 49 i 59).
c) dokumentu potwierdzającego klasę wyrobu medycznego, jeżeli nie wynika to z dokumentów wskazanych w punktach
11.1a) i 11.1b) – nie dotyczy Pakietu 39, 49 i 59).
2. Katalog lub folder lub opis oferowanego przedmiotu (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego
produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia) – potwierdzający
wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.”
III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz
ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
2 Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w – szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa:
3.1a) w przypadku pkt 2 a) – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.1b) w przypadku pkt 2 b-d) – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1a) i pkt 3.1.b)2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez
upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa w pkt 3.1.b)1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się.
3.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 2 a),
składa dokument, o którym mowa w pkt .3.1 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 zdanie pierwsze stosuje się.
IV. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.
1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1.. do SIWZ).
2 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ).
3 Dowód wniesienia wadium.
4 Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik.
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Część nr: 5 Nazwa: Przyrząd Flocare:
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przyrządy Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do opakowań miękkich typu Pack,
sterylne, jednorazowego użytku
2) Przyrządy Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pomp Flocare 800, do opakowań miękkich typu Pack,sterylne,
jednorazowego użytku.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.12.2016 (8:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.12.2016 (8:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiający odstępuje od całego zamówienia określonego w ramach Pakietu 48 (usuwa Pakiet 48 z przedmiotowego
postępowania o zamówienie publiczne).
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