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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441344-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne
2017/S 212-441344

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoba do kontaktów: Halina Kormaniak
40-749 Katowice
Polska
Tel.:  +48 322556130
E-mail: zp@szpitalmurcki.pl 
Faks:  +48 322556337
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalmurcki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków w rozbiciu na pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Murcki Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul Sokołowskiego 2.

mailto:zp@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl
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Kod NUTS PL22A

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa: heparyn drobnocząsteczkowych, antybiotyków, produktów leczniczych: Ibandronic Acid, Rivaroxaban,
Omeprazol, Mannitol, leków psychotropowych, leków różnych, produktów do żywienia pozajelitowego i
dojelitowego, płynów infuzyjnych, wody typu Respiflo.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe – Nadroparyna
1) Krótki opis

Heparyny drobnocząsteczkowe – Nadroparyna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Heparyny drobnocząsteczkowe – Nadroparyna – 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe – Dalteparyna
1) Krótki opis

Heparyny drobnocząsteczkowe – Dalteparyna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000

3) Wielkość lub zakres
Heparyny drobnocząsteczkowe – Dalteparyna – 3 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Ibandronic Acid
1) Krótki opis

Ibandronic Acid.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Ibandronic Acid – 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Antybiotyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Antybiotyki – 7 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Leki psychotropowe
1) Krótki opis

Leki psychotropowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki psychotropowe – 3 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Rivaroxaban
1) Krótki opis

Rivaroxaban.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3) Wielkość lub zakres
Rivaroxaban – 3 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Omeprazol
1) Krótki opis

Omeprazol.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Omeprazol – 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 17 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Żywienie pozajelitowe
1) Krótki opis

Żywienie pozajelitowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Żywienie pozajelitowe – 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Płyny infuzyjne
1) Krótki opis

Płyny infuzyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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Płyny infuzyjne – 5 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Mannitol
1) Krótki opis

Mannitol.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Mannitol – 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 13 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Żywienie dojelitowe
1) Krótki opis

Żywienie dojelitowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Żywienie dojelitowe – 4 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Antybiotyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Antybiotyki – 3 pozycje.
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 4 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Antybiotyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Antybiotyki – 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 15 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 3 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 146 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Woda typu Respiflo
1) Krótki opis

Woda typu Respiflo.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Woda typu Respiflo – 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Żywienie pozajelitowe
1) Krótki opis

Żywienie pozajelitowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Żywienie pozajelitowe – 8 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 5 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 23
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne – 3 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu wykonawca ma obowiązek wpłaty wadium w wysokości odpowiednio dla
poszczególnych pakietów, których dotyczy oferta:
Pakiet I 6 PLN
Pakiet II 380 PLN
Pakiet III 40 PLN
Pakiet IV 320 PLN
Pakiet V 80 PLN
Pakiet VI 140 PLN
Pakiet VII 370 PLN
Pakiet VIII 120 PLN
Pakiet IX 30 PLN
Pakiet X 690 PLN
Pakiet XI 410 PLN
Pakiet XII 70 PLN
Pakiet XIII 30 PLN
Pakiet XIV 800 PLN
Pakiet XV 130 PLN
Pakiet XVI 120 PLN
Pakiet XVII 340 PLN
Pakiet XVIII 5 PLN
Pakiet XIX 1 470 PLN
Pakiet XX 10 PLN
Pakiet XXI 140 PLN
Pakiet XXII 80 PLN
Pakiet XXIII 30 PLN
Pakiet XXIV 6 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności 30 dni po otrzymaniu Faktury VAT przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 22 ust. 1a i 1b Ustawy dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania
wynika z odrębnych przepisów, w szczególności Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem
odpowiedzialnym uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy
dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów
leczniczych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/4545/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.12.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.12.2017 - 11:00
Miejscowość:
Szpital Murcki Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2 – budynek Administracji – sala konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty JEDZ,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
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,. dołącza do oferty odrębne oświadczenia JEDZ zawierające informacje wymagane w części II
sekcja A i B oraz w części III i jeżeli będzie dotyczyć w części IV sekcja A, należycie wypełnione i podpisane
przez te podmioty.
INFORMACJA:
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
a) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „zał. nr 2-
JEDZ”.
b) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować
pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą.
c) Podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca winien wypełnić JEDZ wybierając opcję „Jestem
Wykonawcą”.
d) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/
baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Zgodnie z art. 17 ustawy z 22.6.2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020), JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie
pisemnej.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty
lub oferty częściowe mogą przedstawić dowody, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 Ustawy (wymienionych w Części II SIWZ), w tym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego takich jak:
1) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności
3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4) 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 ofert
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7 lit. a) ppkt i.
7) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami,
Powyższe nie dotyczy oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć zgodnie z ust. 2 wyżej.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
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dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
5. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Części III ust. 3 pkt 1), 3) i 4): składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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 – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
zamiast dokumentów, o których mowa w Części III ust. 3 pkt 2) składa 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 –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) 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 ust. 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.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6. Wymagania co do dokumentów
Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z
postanowieniami § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poza
1126). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w zakresie tych
dokumentów, które każdego z w/w Wykonawców dotyczą. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski – zgodnie z
postanowieniami §16 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poza
1126).
7. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
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Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika powinien
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.
Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej
wraz z ofertą. . Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć
dokumenty potwierdzające, że osoba/y udzielająca pełnomocnictwa była/y upoważniona/e do reprezentowania
Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców
pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20.8.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 687) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2.7.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.).
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa
i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
8. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez
Zamawiającego wymaganiom:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego (na podstawie art. 26 ust.
1 Ustawy) złoży:
1) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

http://uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.11.2017

http://uzp.gov.pl

