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Pytanie 2 

W punkcie VII.1 SIWZ wskazujecie Paostwo dokumenty, które należy dołączyd do oferty, a 
kolejnym punkcie VII.9 podajecie Paostwo, że do oferty należy dołączyd:  
 
1) próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez 

wykonawcę na żądanie zamawiającego  
 

2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia                                                                                  

  

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  
 

4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez 

wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich  
 

5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli 

zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie 

stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, odwołując się do unijnego systemu 

zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego 

opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych 

przez akredytowane jednostki. 

 
W punkcie VII.1 SIWZ brakuje informacji, że na ofertę składają się wszystkie dokumenty 
wymienione w punkcie VII, w tym w punkcie VII.9. Proszę zatem o jasną i konkretną 
odpowiedź, co należy dołączyd do oferty. SIWZ w tym punkcie jest mało precyzyjne i zbyt 
niejasne. 
 
Odpowiedz: 
 
Do oferty należy dołączyd załączniki zawarte w Specyfikacji Istotnej Warunków Zamówienia 
w punkcie VII.1 poz. 1-9.  Punkt VII.9 są to dokumenty załączane na wezwanie 
zamawiającego. 
 


