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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338285-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Produkty farmaceutyczne
2018/S 148-338285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Maria Markiewicz
Tel.:  +48 566413475 / 566413560
E-mail: przetargi@bieganski.org 
Faks:  +48 564621334
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.przetargi.bieganski.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej - znak sprawy AO/2/PN/18
Numer referencyjny: AO/2/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@bieganski.org
www.przetargi.bieganski.org
www.przetargi.bieganski.org
www.przetargi.bieganski.org
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne wszelkich artykułów dla apteki ogólnodostępnej w
asortymentach i ilościach podanych w formularzach cenowych stanowiących Załącznik do SIWZ, w którym
Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1: Leki narkotyczne i leki psychotropowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka ogólnodostępna przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki narkotyczne i leki psychotropowe
Asortymenty, dla których wymagane jest dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne lub zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, muszą posiadać takie dopuszczenie.
Uwaga – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
- informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego zadania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 14 800,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S148
03/08/2018
338285-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 14

03/08/2018 S148
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 14

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2: Leki różne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka ogólnodostępna przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne
Asortymenty, dla których wymagane jest dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne lub zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, muszą posiadać takie dopuszczenie.
Uwaga – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
- informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego zadania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 212 960,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3: Preparaty wzmacniające organizm
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka ogólnodostępna przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparaty wzmacniające organizm
Asortymenty, dla których wymagane jest dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne lub zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, muszą posiadać takie dopuszczenie.
Uwaga – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
- informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego zadania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 680,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4: Opatrunki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka ogólnodostępna przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunki
Asortymenty, dla których wymagane jest dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne lub zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, muszą posiadać takie dopuszczenie.
Uwaga – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
- informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego zadania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 880,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie 5: Substancje recepturowe
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka ogólnodostępna przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Substancje recepturowe
Asortymenty, dla których wymagane jest dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne lub zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, muszą posiadać takie dopuszczenie.
Uwaga – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
- informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego zadania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 920,00 PLN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
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Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi:
• posiadać zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów
leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem - dotyczy
zadań: 1, 2, 3, 5
• posiadać zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi oraz zezwolenie na obrót hurtowy
środkami odurzającymi i prekursorami grupy I-R – dotyczy zadania 1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia
wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 PLN w
skali roku dla jednej apteki ogólnodostępnej lub dostaw o łącznej wartości co najmniej 2 500 000 PLN w skali
roku dla każdej z dwóch aptek ogólnodostępnych – dotyczy zadania 2.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI. 1.1.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) - ustawy Prawo zamówień
publicznych:
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.
z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:
Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – należy złożyć w formie oryginału
2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – należy złożyć w formie oryginału
3) dowód wniesienia wadium
4) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona
notarialnie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia 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 wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z
Wykonawców.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
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 w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
• zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów leczniczych
lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem - dotyczy zadań: 1, 2, 3,
5
• zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi oraz zezwolenie na obrót hurtowy środkami
odurzającymi i prekursorami grupy I-R – dotyczy zadania 1
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 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. aktualnego zaświadczenia 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, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym 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.
3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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.
4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wymienione dokumenty powinien
złożyć każdy z Wykonawców.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 4.:
1) pkt. 1 - 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
2) pkt. 2 - 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
B. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A 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.
Przepis pkt. B stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt. A. 1) w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia
wynikające z wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 PLN w skali roku dla
jednej apteki ogólnodostępnej lub dostaw o łącznej wartości co najmniej 2 500 000 PLN w skali roku dla każdej
z dwóch aptek ogólnodostępnych – dotyczy zadania 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:



Dz.U./S S148
03/08/2018
338285-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 14

03/08/2018 S148
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 14

− wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący dostawy o łącznej wartości co najmniej 5
000 000 PLN w skali roku dla jednej apteki ogólnodostępnej lub dostawy o łącznej wartości co najmniej 2 500
000 PLN w skali roku dla każdej z dwóch aptek ogólnodostępnych – dotyczy zadania 2 wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, do upływu terminu składania ofert,
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków w postępowaniu powołuje się na zasoby innych
podmiotów jest zobowiązany przekazać najpóźniej do upływu terminu na składanie ofert JEDZ w zakresie tych
podmiotów – dokument powinien zostać złożony
W postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna
Zamawiającego – e-mail: jedz@bieganski.org .

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostarczane leki muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od daty każdorazowej
dostawy. W przypadku gdy lek posiada krótszy termin ważności Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać
zgodę Zamawiającego na dostawę leku z krótszym niż 12 - miesięczny termin ważności.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o
wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zamówień w dni robocze do godziny 22:00, a w soboty do
godziny 15:00

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

mailto:jedz@bieganski.org
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w
Grudziądzu, w budynku T, parter, Dział Zamówień Publicznych
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2
Pzp). Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia oferty.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów do apteki ogólnodostępnej”
Oraz
Znak sprawy: AO/2/PN/18
Zadanie: .......................
„Nie otwierać przed 11.9.2018 r. godz. 12.30”
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca
dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość
zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
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W następującym zakresie:
1) zmiany ceny:
— w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie
aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian,
— w przypadku asortymentów krajowych, na które ustalane są ceny urzędowe – wprost proporcjonalnie do
zmian cen urzędowych wprowadzanych przez Ministra Finansów, z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego cenę urzędową,
— w przypadku umieszczenia produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych – na cenę nie wyższą niż w wymienionej liście
— obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku, gdy jakiś z asortymentów, objęty jest ceną
promocyjną niższą od ceny wynikającej z oferty, Wykonawca zobowiązany jest sprzedać dany asortyment w
cenie promocyjnej.
2) Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
— wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zmian Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność
złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyższych zmian do umowy,
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ na
wzrost wynagrodzenia.
W oparciu o powyższą klauzulę nie można dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 12
miesiącach obowiązywania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
Poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec
czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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