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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220282-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Produkty farmaceutyczne
2017/S 109-220282
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. Grunwaldzkie 1
Osoba do kontaktów: Janusz Parol
22-600 Tomaszów Lubelski
Polska
Tel.: +48 846644411-432
E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
Faks: +48 846642050
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-tomaszow.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
Podmiot prawa publicznego

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:
Dostawy produktów leczniczych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL312

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są: Dostawy produktów
leczniczych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań:
Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki
Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1
Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN
Zadanie 5 – Substancje do receptury
Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego
Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne
Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2
Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3
Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4
2. Produkty lecznicze musza mieć co najmniej 9 miesięczny okres ważności licząc od dnia ich dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje sie taka, która obejmuje
jedno pełne zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub na dowolna liczbę części zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
6. 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.
7. 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.
8. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być
dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
9. W złożonych ofertach należy podać nazwę handlowa preparatu, nazwę producenta i wielkość opakowania.
10. Termin realizacji dostaw częściowych – nie dłużej niż 48 godzin od złożenia zamówienia częściowego przez
Aptekę, w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:00. Czas dostawy cito wynosi do 12 godzin licząc od dnia
złożenia zamówienia częściowego przez Aptekę Szpitalną.
11. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
12. Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
13. W przypadku, gdy oferowane opakowanie leku zawiera inna ilość jednostek (tabletek, ampułek, itp.) niż
zapisano w SIWZ, Wykonawca upoważniony jest do przeliczenia ilości opakowań. Jeżeli po przeliczeniu
otrzymana zostanie niepełna ilość opakowań – oferowana ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
14. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku braku oferowanego preparatu na rynku Wykonawca jest
zobowiązany do zastąpienia go lekiem synonimowym w cenie nie wyższej niż cena przetargowa (po konsultacji
z Kierownikiem Apteki). Jeżeli opakowanie leku synonimowego zawiera inna ilość jednostek (np. tabletek,
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ampułek, itp.), należy przeliczyć jego cenę tak, aby cena 1 jednostki (tabletki, ampułki, itp.) w opakowaniu była
nie wyższa niż cena 1 jednostki wg umowy przetargowej.
15. Za preparat synonimowy uważa się lek zawierający tą sama substancje czynna, w tej samej dawce, mający
te same wskazania do stosowania oraz ta sama postać farmaceutyczna. Jeżeli w SIWZ był zamieszczony opis
leku to preparat synonimowy musi odpowiadać również temu opisowi.
16. W przypadku, gdy dostarczenie preparatu synonimowego również nie jest możliwe w ciągu 48 godzin
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnej noty, która będzie podstawą do zakupu leku w innej
hurtowni farmaceutycznej oraz do pokrycia różnicy w kosztach zakupu.
17. W przypadku zmiany wielkości opakowania w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostarczy lek w nowym
opakowaniu. Cena leku w przeliczeniu na jednostkę nie może być wyższa niż cena przetargowa.
18. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań handlowych poszczególnych laków
w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości tabletek/ ampułek/ fiolek/ flakonów/ sztuk/
tubek.
Zamawiający dopuszcza możliwości zamiany poszczególnych form postaci leków:
a) Kapsułek na kapsułki miękkie
b) Kapsułek na kapsułki twarde
c) Kapsułek na tabletki
d) Kapsułek na tabl. powl.
e) Tabletek na kapsułki
f) Tabletek na tabletki powlekane
g) Tabletek na tabletki drażowane
h) Drażetek na tabletki drażowane
i) Ampułki na fiolki
j) Fiolki na ampułki
k) Chyba że Zamawiający w formularzu cenowym nie dopuszcza takiej zmiany.
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:
Powyżej 209 000 EUR.

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)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
1)
Krótki opis
Płyny infuzyjne i płyny do irygacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki
1)
Krótki opis
Antybiotyki i chemioterapeutyki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze działające na OUN.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 5
Nazwa: Zadanie 5 – Substancje do receptury
1)
Krótki opis
Substancje do receptury.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego
1)
Krótki opis
Płyny do żywienia pozajelitowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze diagnostyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
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Nazwa: Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 4.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia 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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji – 6 200 PLN
Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki – 3 000 PLN
Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1 – 1 100 PLN
Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN – 1 500 PLN
Zadanie 5 – Substancje do receptury – 150 PLN
Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego – 1 100 PLN
Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne – 3 900 PLN
Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2 – 13 300 PLN
Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3 – 100 PLN
Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4 – 6 500 PLN.
W przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do więcej niż jednego zadania, wadium sumuje się.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj do dnia 17.7.2017 godz. 10:00.
3. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być wniesione w jednej lub kilku
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
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poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Bank PEKAO S.A. I Oddział w
Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205.
5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz
oryginał dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty w przypadku
jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna być trwale załączona do oferty.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 musza zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany oferta.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące
bezwarunkowa wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zwrot wadium:
8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm. )
8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
10. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w sytuacjach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą w PLN, zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez
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osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
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:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP zostanie wstępnie
zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z oferta wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia.
Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) Informujemy, że pod adresem http://
ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i
wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej lub na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający wypełnił dokument JEDZ stosownie do wymagań stawianych w specyfikacji i zapisał
wygenerowany w serwisie eESPD plik w formacie xml. Plik można pobrać ze strony http://www.szpitaltomaszow.pl w dokumentach dla przetargu na „Dostawy produktów leczniczych” SZZ.251.11.2017.PW. W
przypadku gdy wykonawca chce skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza
JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań
określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia
domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma
możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach
tzw. samooczyszczenia. Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub
wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez
wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie
eESPD, Tak przygotowany formularz, po jego wydrukowaniu i podpisaniu, może zostać załączony do oferty.
2) Spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie
na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 126 poz.
1381 z późn. zm.).
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej i zawodowej – warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą
przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 5 do
SIWZ.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej
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lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg. wzoru
Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.2) Zamawiający ocenia, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–
22 ustawy.
3.3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał sie do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego
powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.4) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt. 3.1), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
3.4.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
3.4.2) zobowiązał sie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuacje
finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w pkt. V.2b).
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje sie, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził
likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z póz. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z póz. zm.);
b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawarta z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poniższe dokumenty składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dot. tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z 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). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest
do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się
znajdują.
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Pzp, należy złożyć:
a. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg. wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy
złożyć:
a. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg. wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP,
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca 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,
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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,
d. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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e. oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu – według wzoru w Załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca składa w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p.
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej http://www.szpitaltomaszow.pl.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,
złoży następujące dokumenty:
a) Aktualna koncesje lub zezwolenie o którym mowa w ust V pkt.2 lit. a) SIWZ.
5. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ,
Wykonawca, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
5.1.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z
Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271) (dopuszcza sie również złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o
posiadaniu wymaganych dokumentów i że zostaną one przesłane do wglądu Zamawiającemu na każde Jego
żądanie).
6. 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 składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru –
Załącznik nr 5 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie
na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ – dotyczące
podwykonawców.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru- Załącznik nr 5 do SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. VII.3:
1) lit. d – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
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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 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp;
2) lit. a, b, c – 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 1) i ppkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w pkt. 12 ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 13 stosuje się.
15. 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.
Pozostałe dokumenty.
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w
przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Dowód wniesienia wadium.
5. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określił warunku
w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie
działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn.
zm.).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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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:
SZZ.251.11.2017.PW

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.7.2017 09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.7.2017 - 09:00

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: 17.7.2017 - 10:00
Miejscowość:
Świetlica Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów
Lubelski.
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
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VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.6.2017
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