
Zielonka, 20-07-2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZO/5/2017, w toku projektu pt.” Prototyp Inteligentnego Systemu
Wspomagającego Diagnostykę Badań Patomorfologicznych”, realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO
WM 2014-2020) na dostawę systemu automatycznej transkrypcji mowy. 

1. Nazwa i adres zamawiającego
MARCEL S.A.
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka
22-490-95-30
22-771-01-91 (fax)
biuro@marcel.pl
REGON: 011570536
NIP: 1130010546 
KRS: 0000589107

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane:
1. W serwisie Funduszy Europejskich www.  bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Na stronie internetowej Zamawiającego www.marcel.pl    
3. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2. Rodzaj zamówienia

1. Rodzaj zamówienia - dostawa.
2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności
wydatków  objętych  dofinansowaniem  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3. Niniejsze  zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  pt.  „Prototyp  Inteligentnego
Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Patomorfologiczną”,  realizowanego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020
(RPO WM 2014-2020).

3. Nazwa zamówienia

Dostawa systemu automatycznej transkrypcji mowy (zwane dalej Oprogramowaniem). 

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa, wdrożenie  wraz  z  szkoleniem  użytkowników  oraz
uruchomienie Oprogramowania wraz z gwarancją w celu wykorzystania w prototypie Inteligentnego
Systemu  Wspomagającego  Diagnostykę  Patomorfologiczną  (zwanym  dalej  stacją  ISD),  podczas
wykonywania makro- i mikroskopowych badań patomorfologicznych.
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Oprogramowanie ma umożliwić równoległą pracę na minimum 10 stanowiskach. 

Termin świadczenia serwisu gwarancji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania protokołu odbioru
dostawy do zakończenia projektu w dniu 30 września 2018 r. oraz w okresie obowiązywania trwałości
projektu przez kolejne 5 lat, liczony od dnia 30.09.2018 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  Załącznik nr 1. 

Słownik Zamówień CPV: 48314000-2 – Pakiety oprogramowania do rozpoznawania głosu

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia: PLN. 

5. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania ich oceny

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz spełniający warunki udziału określone w Rozdziale 5. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,  którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,  jeżeli  Oferent  przedstawi Oświadczenie,  że  
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) co  najmniej  jedną  dostawę,  wdrożenie  i  uruchomienie  w  placówce  medycznej  lub

diagnostycznej wersji  sieciowej systemu automatycznej  transkrypcji  mowy z serwerem
automatycznego rozpoznawania ASR, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto,
obejmującą co najmniej  4 licencje na modele językowe (słowniki  ze specjalistycznym
słownictwem medycznym lub diagnostycznym),

b) co  najmniej  jedną  dostawę,  wdrożenie  i  uruchomienie  w  placówce  medycznej  lub
diagnostycznej wersji lokalnej systemu automatycznej transkrypcji mowy na minimum 10
stanowisk pracy o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto. Na każdym stanowisku
pracy z możliwością korzystania z co najmniej dwóch wdrożonych modeli językowych
(słowników ze specjalistycznym słownictwem medycznym lub diagnostycznym).

Oświadczenie  powinno zawierać co najmniej  następujące informacje:  odbiorcę wykonanej
dostawy  ze  wskazaniem  nazwy  i  adresu;  datę  wykonania  dostawy,  a  w  przypadku
wykonywania  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  –  datę  zakończenia  części  dostawy
odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego; opis przedmiotu wykonanej dostawy (w tym
także zrealizowanej  – zakończonej części wykonywanej dostawy, zgodnej  z wymaganiami
Zamawiającego, w ramach jeszcze trwającej dostawy – w przypadku wykonywania świadczeń
okresowych lub ciągłych) oraz dokument potwierdzający. 

c) co najmniej  jedną dostawę w placówce medycznej  lub diagnostycznej  ze  wskazaniem
skuteczności  rozpoznawania  mowy  gwarantowanej  przez  system  automatycznej
transkrypcji mowy co najmniej na poziomie 97%. 
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W Oświadczeniu powinno być zawarte potwierdzenie przedstawiciela placówki medycznej  
lub  diagnostycznej  poświadczające  wdrożenie  i  działanie  systemu  w  tej  placówce  z  
wymaganą skutecznością rozpoznawania mowy.

2.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Oferent wskaże w Oświadczeniu co najmniej
dwie  osoby własnego  personelu  technicznego,  które  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu  składania  ofert  uczestniczyły  w  pracach  rozwojowych  lub  badawczych
dotyczących opracowania rozwiązań korzystających z technologii rozpoznawania i zamiany
mowy na tekst oraz nadal są zatrudnione u Oferenta. 

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

3. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Oferent  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  na  podstawie
dołączonego  do  oferty  Oświadczenia,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.

4. Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  przygotowawcze  i  przeprowadzenie
procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  (rodzeństwo,  krewni  małżonka/i)  lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Oferent  wskaże  brak  powiązań  w
Oświadczeniu, dołączonym do oferty. 
W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

5. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie nie jest podzielone na części i Oferent może złożyć tylko 1 ofertę dla całego zamówienia.
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji. 
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KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.  Maksymalną ilość punktów otrzyma
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
 

C =  (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający dokona wszystkich obliczeń z dokładnością
do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zamawiający  wybierze  ofertę,  która  otrzyma  największą  liczbę
punktów. 
W  przypadku,  gdy  Oferent,  którego  oferta  wybrana  zostanie  jako  najkorzystniejsza,  odstąpi  od
podpisania  umowy,  Zamawiający  może  podpisać  umowę  z  następnym  Oferentem,  który  uzyskał
w postępowaniu kolejną, najwyższą liczbę punktów.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w
PLN.

7. Miejsce, termin i forma składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy  złożyć  do  dnia  31.07.2017  do  godz.  13:00  w  siedzibie  Zamawiającego  w
Zielonce, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka. 

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres  Oferenta,
adres  Zamawiającego,  dopisek:  „Oferta  na  dostawę  systemu  automatycznej  transkrypcji
mowy”.

3. Należy dołączyć dopisek: „ Nie otwierać do dnia 31.07.2017 do godz. 13:30” 
4. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny

sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone. 
5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które

spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. 
6. Każdy  Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub
oferty  częściowej  i/lub  oferty  wariantowej  spowoduje  odrzucenie  przez  Zamawiającego
wszystkich złożonych ofert. 

7. Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu oferty – zał. nr 2.
8. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  31.07.2017  o  godz.  13:30  w  siedzibie  Zamawiającego  w

Zielonce, ul. Wyszyńskiego 11. 
9. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego

jako termin złożenia oferty.

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia  zamówień,  o  których  mowa  w  pkt  8  lit.  h
podrozdziału 6.5 w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.  
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9. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z Oferentami oraz o osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami

1. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  udzielania  odpowiedzi  w  ramach
niniejszego zapytania są: Paweł Marczykowski, Daria Trućko-Stochmal (tel. 22 490 95 30)

2. Zapytania w sprawie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu można składać wyłącznie pisemnie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.trucko@marcel.pl

3. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający przekaże Oferentom,  którym przekazał
niniejsze  zapytanie,  bez ujawniania  źródła  zapytania  oraz zamieści  odpowiedzi  na stronie
internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie.

10. Określenie  warunków granicznych umowy,  która będzie  zawarta z Oferentem w wyniku
przeprowadzonego postępowania 

1. Oferent zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę na przedmiot dostawy wskazany
w Ogłoszeniu o Zamówienie. 

2. Oferent zapoznał się, wyraził zgodę na wszystkie warunki i wymagania oraz wykona dostawę
objętą  zakresem  zamówienia  za  zaoferowaną  cenę  i  w  terminie  oraz  na  warunkach
wskazanych w Ogłoszeniu o Zamówienie. 

3. Oferent wraz z dostawą oprogramowania, przekaże Zamawiającemu prawo (licencję) do jego
użytkowania. Licencja uprawniająca do użytkowania Oprogramowania będzie nieograniczona
czasowo, pozwalająca na nielimitowaną ilość użyć Oprogramowania. Prawo do użytkowania
obejmuje również wszelkie kolejne wersje dostarczanego Oprogramowania. Umowa będzie
określać pola eksploatacji  i warunki na jakich Zamawiający jest uprawniony do korzystania z
Oprogramowania.  

4. Oferent  zobowiązany jest  w okresie  świadczenia serwisu gwarancyjnego do udostępnienia
Zamawiającemu wszystkich aktualizacji  i  poprawek Oprogramowania i  słowników, w tym
rozbudowy słowników,  wynikającej  z  weryfikacji  ich  funkcjonalności  w trakcie  realizacji
Projektu przez Zamawiającego. 

5. W  ramach  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  terminowej  zapłaty  wynagrodzenia
określonego w umowie oraz współdziałania z Oferentem przy realizacji zamówienia, w tym w
szczególności do dostarczania Oferentowi informacji niezbędnych do wykonania obowiązków
wynikających  z  umowy,  w  szczególności  do  opracowywanych  słowników  językowych.
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Oferenta.

6. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, niewykonanie w terminie lub wykonanie w
sposób nierzetelny,  lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający
będzie miał prawo nałożyć na Oferenta karę umowną w wysokości  10% wartości umowy, lub
wyższej, jeśli Strony tak ustalą. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi  Oferent,  Zamawiający  ma  prawo  naliczyć  mu  karę  umowną  w  wysokości  20%
wynagrodzenia.

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli: Oferent nie rozpoczął realizacji
przedmiotu  zamówienia  w  ciągu  5  dni  od  daty  podpisania  umowy oraz  nie  podjął  jego
realizacji  pomimo  wezwania  Zamawiającego  lub  jeżeli  nie  wykonuje  obowiązków
związanych  z  realizacją  zamówienia  pomimo  pisemnego  wezwania  do  wykonania
obowiązków lub zmiany sposobu wykonywania obowiązków. 

9. W przypadku zaprzestania  finansowania  projektu przez Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania
Projektów  Unijnych,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  umowy.  W  tym
przypadku Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferenta na piśmie o tym fakcie. 
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10. Po  uzgodnieniu  Stron  oraz  w  przypadkach  wyjątkowych,  Zamawiający  może  wyznaczyć
Oferentowi dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

11. W umowie  Zamawiający  zapewni  odpowiednie  warunki  techniczne  w  zakresie  sprzętu  i
oprogramowania umożliwiające Oferentowi  realizację przedmiotu umowy.

12. Dostawa  zostanie  zrealizowana  do  20  dni  po  podpisaniu  umowy,  nie  później  jednak  niż
20.08.2017 r. i potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem odbioru. Protokół odbioru
podpisany  bez  zastrzeżeń  będzie  dla  Oferenta  podstawą  do  wystawienia  faktury  vat  za
zrealizowaną dostawę.

13. Oferent zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego
w trakcie  realizacji  przedmiotu  dostawy oraz  w  trakcie  pełnienia  usług  gwarancji  (okres
trwałości projektu). Zamawiający zapewnia o zachowaniu poufności o wszelkich działaniach
związanych z działalnością firmy Oferenta.  

14. Wszelkie rozliczenia będą realizowane w walucie polskiej (PLN). Jako kurs przeliczeniowy
na  PLN wszelkich  danych  finansowych  wyrażonych  w walutach  innych  niż  PLN,  należy
przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, z pierwszego dnia roboczego
miesiąca, w którym zostało opublikowane ogłoszenie.

15. Zmiana  umowy  będzie  możliwa  w  sytuacjach  opisanych  w  Rozdziale  11  Ogłoszenia  o
Zamówieniu.

16. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

1. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy  z  Oferentem  w  następujących  przypadkach:
a) zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WM
2014-2020 wpływających na warunki realizacji umowy,
b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie  
niezbędnym do  dostosowania  umowy do  zmian  przepisów powszechnie  obowiązującego  
prawa; 
c) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej  
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas 
jej występowania; 
e) zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, 
a w szczególności  odmowy lub  opóźnienia  wydania  przez  organy administracji  lub  inne  
podmioty  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  z  przyczyn  niezawinionych  przez  
Oferenta.

2. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  do  umowy zawartej  z  wybranym Oferentem muszą  być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,  pod
rygorem nieważności.

3. Wynagrodzenie  Oferenta  określone  w  umowie  może  ulec  zmianom  w  następujących
przypadkach: zmiana stawki urzędowej podatku VAT.

12. Klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  postępowania  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.
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13. Inne informacje 

Wadium: W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania. 

14. Załączniki
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty

7


	22-490-95-30
	22-771-01-91 (fax)
	biuro@marcel.pl
	1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału określone w Rozdziale 5.
	2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
	2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
	Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
	2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
	b) co najmniej jedną dostawę, wdrożenie i uruchomienie w placówce medycznej lub diagnostycznej wersji lokalnej systemu automatycznej transkrypcji mowy na minimum 10 stanowisk pracy o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto. Na każdym stanowisku pracy z możliwością korzystania z co najmniej dwóch wdrożonych modeli językowych (słowników ze specjalistycznym słownictwem medycznym lub diagnostycznym).
	Oświadczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: odbiorcę wykonanej dostawy ze wskazaniem nazwy i adresu; datę wykonania dostawy, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych – datę zakończenia części dostawy odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego; opis przedmiotu wykonanej dostawy (w tym także zrealizowanej – zakończonej części wykonywanej dostawy, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w ramach jeszcze trwającej dostawy – w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych) oraz dokument potwierdzający.
	2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
	Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Oferent wskaże w Oświadczeniu co najmniej dwie osoby własnego personelu technicznego, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyły w pracach rozwojowych lub badawczych dotyczących opracowania rozwiązań korzystających z technologii rozpoznawania i zamiany mowy na tekst oraz nadal są zatrudnione u Oferenta.
	2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
	Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
	3. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
	Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
	4. Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności przygotowawcze i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
	a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
	b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
	c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
	d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
	Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Oferent wskaże brak powiązań w Oświadczeniu, dołączonym do oferty.
	W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
	5. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

