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

1 / 16

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:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Jolanta Dubak

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.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 produktów dla Apteki – 31 grup

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

3.1.Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa produktów dla Apteki – 31 grup
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV 33600000-6 – produkty lecznicze
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZ CENOWY – załączniki od nr 3/1 do nr
3/31
3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.5. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ,
cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu.
3.6. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie wynosi 6 miesięcy
3.7. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
3.8. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego ,
wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem
limitu finansowania danego leku oraz kodu EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN).
3.9.Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w
rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na
zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod
pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w zakresie tej samej substancji czynnej, w
postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego.
3.11. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku,
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH- 31 grup
GRUPA 1 - Phenobarbital
GRUPA 2 - L- Arginine
GRUPA 3 - Amphotericin B
GRUPA 4- Sodium nitroprusside
GRUPA 5-Pentamidine
GRUPA 6- Isoprenalinum
GRUPA 7 -Silibinin
GRUPA 8- Dipirydamolum
GRUPA 9 -Protirelin
GRUPA 10 -Phentolamine
GRUPA 11 - Gonadoreline
GRUPA 12 -Tetracosactide
GRUPA 13 - Citrate Cafeine
GRUPA 14 - Cholestyramine
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GRUPA 15 - Dopexamine
GRUPA 16 - Promethazine
GRUPA 17 -Foscarneti natrium
GRUPA 18 -Levothyroxine
GRUPA 19 -Acidum acetylsalicylicum
GRUPA 20 - Metyraponum
GRUPA 21 - Bumetanidum
GRUPA 22- Thiopental
GRUPA 23 - Clonidinum
GRUPA 24 - Prednisolone Hemisuccinate
GRUPA 25 - Dapsonum
GRUPA 26 - Diazoxidum
GRUPA 27 -Ajmalinum
GRUPA 28- -Dantrolene
GRUPA 29 – Tobramycinum
GRUPA 30 - Dihydralazine
GRUPA 31- 10% Natrium Chloratum a 100ml
7.1.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według
pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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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)
EZP-271-2-173/2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-158378   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 232-421511  z dnia:  01/12/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/11/2015  (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:
III.2.1

Zamiast:

8.3. OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.
8.3.1.Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia – załącznik nr 4 do
siwz.
8.3.2.Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

Powinno być:

8.1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
8.1.1.posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich
posiadania – warunek ten będzie
spełniony przez Wykonawcę, który
posiada koncesję/zezwolenie
GIF na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej/ składu celnego/
składu konsygnacyjnego, a ocena
jego spełnienia zostanie dokonana
na podstawie dokumentu, o którym
mowa w pkt 8.2.2; Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
8.1.2.posiadania wiedzy i
doświadczenia;
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8.3.3.Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.4.Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.5.Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.6Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.7.Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy

Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
8.1.3.dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
8.1.4.sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty
oświadczenie, metodą spełnia/nie
spełnia.
Na podstawie art. 44 ustawy
Pzp, Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, według
wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszej SIWZ (w przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców,
oświadczenie może być złożone
przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną, jeżeli
każdy z nich spełnia wszystkie
warunki samodzielnie, albo może
być złożone wspólnie przez
wszystkich Wykonawców, to znaczy,
że na oświadczeniu należy wypisać
wszystkich Wykonawców i podpisują
je wszyscy upełnomocnieni
przedstawiciele Wykonawców lub
podpisuje je upełnomocniony przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
pełnomocnik)
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przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.3.8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 –
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b,
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
( złożenie w ofercie oświadczenia w
formie pisemnej podpisanego przez
osobę/osoby do tego umocowane
prawnie).
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie
z art. 26 ust. 2b , odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
W przypadku korzystania z zasobów
innych podmiotów Wykonawca,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu 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 (złożenie
w ofercie oświadczenia w formie
pisemnej podpisanego przez osobę/
osoby do tego umocowane prawnie).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust.
1, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż
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nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
2)punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy;
8.3.9.Dokumenty, o których mowa
8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie
oraz ppkt. 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt
1 tiret 2powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8.3.10.Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
8.3.10 stosuje się odpowiednio.
8.3.11.W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.3.12.Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów

wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy złożone
przez Wykonawców dokumenty
zawierające dane w innych
walutach niż określono to w treści
SIWZ, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs
NBP z dnia publikacji ogłoszenia.
Tabele kursów walut dostępne
są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana
na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Z treści złożonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione
warunki Wykonawca spełnia
W przypadku nie wykazania
przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni
wykluczeni z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i
4 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy
Pzp, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art., 24 ust. 1
ustawy Pzp.
8.2. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg
załącznika nr 4 do siwz,
8.2.2. Zezwolenie na obrót
produktami leczniczymi. Należy
przedstawić jeden z dokumentów:
8.2.2.1. Kopia ważnego
zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF)
w zakresie prowadzenia
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powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
8.3.13.W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
8.3.14.Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
8.3.15.Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane,
jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
8.3.16.Wykonawcy zobowiązani
są do przedstawienia dokumentów
i oświadczeń zawierających
stwierdzenie zgodne z faktami i
stanem prawnym istniejącym w
chwili ich składania.
8.3.17.W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających
wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8.4. WYKONAWCY WSPÓŁNIE
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
8.4.1.W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, w ofercie musi zostać
złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1
podpisane przez tych wykonawców,
którzy spełniają postawione warunki.
Jeżeli wykonawca A spełnia
warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2,
a Wykonawca B spełnia warunek
art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia
podpisów tych wykonawców pod

hurtowni farmaceutycznej, a w
przypadku składania oferty na leki
psychotropowe i środki odurzające -
odpowiednio wymagane zezwolenie.
8.2.2.2 Kopia ważnego
zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na wytwarzanie
jeżeli wykonawca jest wytwórcą.
8.2.2.3 .W przypadku wykonawcy
prowadzącego skład konsygnacyjny
- zezwolenie na prowadzenie składu
zawierające uprawnienia przyznane
przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie
obrotu produktami leczniczymi.
8.3. OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.
8.3.1.Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia – załącznik nr 4 do
siwz.
8.3.2.Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
8.3.3.Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
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jednym oświadczenie (propozycja
– załącznik nr 4) będzie uznane
jako odpowiadające warunkom
SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1
w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców,
w ofercie musi zostać złożone
przez każdego z wykonawców
składających ofertę wspólną lub
jedno, podpisane przez wszystkich
wykonawców składających taką
ofertę.
Dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału
w postępowaniu dotyczące art.
24 ust. 1 musi złożyć w ofercie
każdy z wykonawców Konsorcjum.
W przypadku dokumentów
potwierdzających spełnienie
warunków udziału z art. 22 ust. 1
ustawy pzp wystarczy, że dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków
złoży co najmniej jeden z jej
uczestników oferty wspólnej lub gdy
z dokumentów złożonych przez tych
wykonawców łącznie będzie wynikać
ich spełnienie.
4.4.2.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia (zwani
dalej Konsorcjum) powinni
spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć
dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto
tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu
albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8.4.3.Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich
Wykonawców (jeden dokument)
2) oddzielnie przez każdego z nich
(tyle dokumentów ile Wykonawców)
8.4.4.Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem Konsorcjum

8.3.4.Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.5.Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.6Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.3.7.Aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
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8.4.5.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o niniejsze
zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu
stosowne porozumienie zawierające
w swej treści następujące
postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego
2) określenie celu gospodarczego,
dla którego umowa została zawarta
( celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania
Konsorcjum obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym okres zgłaszania wad,
4) podział zadań pomiędzy
poszczególnych Wykonawców
należących do konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum,
(powinien Nin być Pełnomocnik
wskazany w ofercie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
6) wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy Konsorcjum
przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania
zamówienia, odpowiedzialność
za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz
za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność
za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz
za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
8) ustanowienia Pełnomocnika
do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
8.4.6.Wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie
umowy.

niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.3.8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 –
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
2)punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy;
8.3.9.Dokumenty, o których mowa
8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie
oraz ppkt. 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt
1 tiret 2powinien być wystawiony
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8.4.7.Nie dopuszcza się składania
umowy przedwstępnej Konsorcjum
lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
8.4.8.W przypadku Konsorcjum do
oferty musi być dołączony dokument
ustanawiający pełnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania
go w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem zgodnie z
przepisami k.c.
8.5. W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA
OKREŚLONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W
SIWZ, WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
8.5.1. Oświadczenie, iż
oferowany produkt leczniczy
jest dopuszczony do obrotu na
potwierdzenie powyższego posiada
ważne dokumenty zgodnie z
obowiązującym prawem oraz
dostarczy je na każde żądanie
Zamawiającego w trakcie realizacji
umowy – według załącznika nr 5 do
siwz.
8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY
8.6.1. Podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania
wykonawcy lista podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o
tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej. według załącznika
nr 6 do siwz.

nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8.3.10.Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust.
8.3.10 stosuje się odpowiednio.
8.3.11.W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.3.12.Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
8.3.13.W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
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8.3.14.Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
8.3.15.Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane,
jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
8.3.16.Wykonawcy zobowiązani
są do przedstawienia dokumentów
i oświadczeń zawierających
stwierdzenie zgodne z faktami i
stanem prawnym istniejącym w
chwili ich składania.
8.3.17.W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających
wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8.4. WYKONAWCY WSPÓŁNIE
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
8.4.1.W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, w ofercie musi zostać
złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1
podpisane przez tych wykonawców,
którzy spełniają postawione warunki.
Jeżeli wykonawca A spełnia
warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2,
a Wykonawca B spełnia warunek
art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia
podpisów tych wykonawców pod
jednym oświadczenie (propozycja
– załącznik nr 4) będzie uznane
jako odpowiadające warunkom
SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1
w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców,
w ofercie musi zostać złożone
przez każdego z wykonawców
składających ofertę wspólną lub
jedno, podpisane przez wszystkich
wykonawców składających taką
ofertę.
Dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału
w postępowaniu dotyczące art.
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24 ust. 1 musi złożyć w ofercie
każdy z wykonawców Konsorcjum.
W przypadku dokumentów
potwierdzających spełnienie
warunków udziału z art. 22 ust. 1
ustawy pzp wystarczy, że dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków
złoży co najmniej jeden z jej
uczestników oferty wspólnej lub gdy
z dokumentów złożonych przez tych
wykonawców łącznie będzie wynikać
ich spełnienie.
4.4.2.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia (zwani
dalej Konsorcjum) powinni
spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć
dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto
tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu
albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8.4.3.Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich
Wykonawców (jeden dokument)
2) oddzielnie przez każdego z nich
(tyle dokumentów ile Wykonawców)
8.4.4.Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem Konsorcjum
8.4.5.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o niniejsze
zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu
stosowne porozumienie zawierające
w swej treści następujące
postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego
2) określenie celu gospodarczego,
dla którego umowa została zawarta
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( celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania
Konsorcjum obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym okres zgłaszania wad,
4) podział zadań pomiędzy
poszczególnych Wykonawców
należących do konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum,
(powinien Nin być Pełnomocnik
wskazany w ofercie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
6) wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy Konsorcjum
przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania
zamówienia, odpowiedzialność
za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz
za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność
za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz
za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
8) ustanowienia Pełnomocnika
do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
8.4.6.Wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
8.4.7.Nie dopuszcza się składania
umowy przedwstępnej Konsorcjum
lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
8.4.8.W przypadku Konsorcjum do
oferty musi być dołączony dokument
ustanawiający pełnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania
go w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem zgodnie z
przepisami k.c.
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8.5. W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA
OKREŚLONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W
SIWZ, WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
8.5.1. Oświadczenie, iż
oferowany produkt leczniczy
jest dopuszczony do obrotu na
potwierdzenie powyższego posiada
ważne dokumenty zgodnie z
obowiązującym prawem oraz
dostarczy je na każde żądanie
Zamawiającego w trakcie realizacji
umowy – według załącznika nr 5 do
siwz.
8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY
8.6.1. Podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania
wykonawcy lista podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o
tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej. według załącznika
nr 6 do siwz.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
24/12/2015   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2016   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
24/12/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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:
22/12/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-171903
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