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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnienie 
niniejszego warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób: 1) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a 
ust. 1 ustawy) w zakresie niniejszego warunku oświadczenia/eń (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 3a do 
SIWZ) aktualnego/ych na dzień składania ofert. Informacje zawarte w powyższym/ych oświadczeniu/ach 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu; 2) i poprzez 
posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 
Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w III Rozdziale SIWZ ust. 2 (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w 
celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał 
(zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie 
dostawy zawierające zestawy mixer-settlerów do ekstrakcji i reekstrakcji o wartości min. 260.000,00 zł brutto, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacje zawarte w złożonym/ych dokumencie/tach 
stanowią potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
wymaganego dokumentu/ów. 3) Dodatkowe informacje: a) do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w 
dokumencie/tach złożonym/ch na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 
wyrażonej w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania, b) w przypadku oferty składnej wspólnie przez kilku Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w zakresie spełnienia niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykaz dostaw (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) może spełnić 
i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. c) wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia 

niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na postawie złożonego/ych 
przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/ych ww. oświadczenia/eń, na zasadzie spełnia: spełnia – nie 
spełnia, d) następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) spełnia warunek 
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/ych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania 
oświadczenia/eń, dokument/ów zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia. Zamawiający wymaga od 
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk 
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnienie niniejszego warunku 
udziału w postępowaniu w następujący sposób: 1) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust. 1 ustawy) w 
zakresie niniejszego warunku oświadczenia/eń (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 3a do SIWZ) 
aktualnego/ych na dzień składania ofert. Informacje zawarte w powyższym/ych oświadczeniu/ach stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu; 2) i poprzez 
posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 
Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw (wg Wzoru 

zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 



należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń laboratoryjnych takich jak: mixer-settlery (mieszalniko-osadniki) do 

ekstrakcji i reekstrakcji, pompy dozujące perystaltyczne, mieszadła elektryczne z silnikami, wirówki, pH-metry z 
elektrodami, czujniki temperatury, urządzenia termostatujące, reaktory szklane, autoklawy wysokociśnieniowe, 
wytrząsarki, bloki grzejne, wężyki, łączniki, membrany filtracyjne, sączki filtracyjne, systemy do filtracji próżniowej 
i ciśnieniowej, przepływomierze, mierniki przepływu gazu o łącznej wartości dostaw min. 260.000,00 zł brutto, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacje zawarte w złożonym/ych dokumencie/tach 
stanowią potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
wymaganego dokumentu/ów. 3) Dodatkowe informacje: a) do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w 
dokumencie/tach złożonym/ch na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 

wyrażonej w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania, b) w przypadku oferty składnej wspólnie przez kilku Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w zakresie spełnienia niniejszego 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykaz dostaw (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) może spełnić 
i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. c) wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia 
niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na postawie złożonego/ych 
przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/ych ww. oświadczenia/eń, na zasadzie spełnia: spełnia – nie 
spełnia, d) następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) spełnia warunek 
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/ych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania 
oświadczenia/eń, dokument/ów zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: 1) Wykonawca poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w 
trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego/ych na dzień 
złożenia dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 
minimum 260.000,00 zł, W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, powyższy dokument dotyczący „odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia” z ust. 3 pkt. 2 składa jeden Wykonawca, ten, który 
dokumentem tym potwierdza wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b 
pkt.2 ustawy. 2) poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania 
w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w III Rozdziale SIWZ ust. 2 (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do 
SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał 
(zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie 
dostawy zawierające zestawy mixer-settlerów do ekstrakcji i reekstrakcji o wartości min. 260.000,00 zł brutto, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać 
jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia 
warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.  
W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykonawca poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie 
wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) 
aktualnego/ych na dzień złożenia dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w kwocie minimum 260.000,00 zł, W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy dokument dotyczący „odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia” z ust. 3 pkt. 2 składa jeden Wykonawca, ten, 



który dokumentem tym potwierdza wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 

ust. 1b pkt.2 ustawy. 2) poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie 
postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: 
wykazu dostaw (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń laboratoryjnych takich jak: mixer-
settlery (mieszalniko-osadniki) do ekstrakcji i reekstrakcji, pompy dozujące perystaltyczne, mieszadła elektryczne 
z silnikami, wirówki, pH-metry z elektrodami, czujniki temperatury, urządzenia termostatujące, reaktory szklane, 
autoklawy wysokociśnieniowe, wytrząsarki, bloki grzejne, wężyki, łączniki, membrany filtracyjne, sączki filtracyjne, 
systemy do filtracji próżniowej i ciśnieniowej, przepływomierze, mierniki przepływu gazu o łącznej wartości 
dostaw min. 260.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. 
wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając 
wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-27, godzina: 12:00  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-13, godzina: 12:00 


