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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418256-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne
2018/S 185-418256
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 168-382188)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
Sieradz
98-200
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Marciniak
Tel.: +48 438271942
E-mail: zp@spzozsieradz.pl
Faks: +48 438275452
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozsieradz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa leków
Numer referencyjny: SZP.215-38/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa leków w pakietach o wartości powyżej 221 000 EUR.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 168-382188
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 6 400,00 PLN
Powinno być:
Wadium - 2 300,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 3 200,00 PLN
Powinno być:
Wadium - 3 100,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 7 000,00 PLN
Powinno być:
Wadium - 6 400,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 3 700,00 PLN
Powinno być:
Wadium - 2 900,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 1 500,00 PLN
Powinno być:
Wadium - 1 400,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 73
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium - 50,00 PLN
Powinno być:
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Wadium - brak
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
8.1. O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.1.2. Spełniają warunki z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
8.2. Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa
ustawy Pzp uprawnienia, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z
postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1
ustawy Pzp w związku z art. 24aa ustawy Pzp):
A/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp i w art.
24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
B/ 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 z ewentualnymi
Odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
Tych należności;
C/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
Zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.4. Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
W formie jednolitego dokumentu /JEDZ/ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wykonawca wypełnia sekcję
Α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
8.5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
W postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający żąda:
8.5.1. Koncesji lub zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi (dot. leków).
8.13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
Określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia
Następujących dokumentów:
(dot. Pakietów od 68-73 oraz asortymentu wykazanego w pkt. 5 w Załączniku nr 3 do SIWZ):
8.13.1. Fotografii, stron katalogowych, ulotek potwierdzających wymagane parametry.
8.13.2. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty
Dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
8.14. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
(www.spzozsieradz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. Wraz
Ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
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Że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale.
Forma i rodzaj składanych dokumentów zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Z dnia 26 lipca 2016 r.
Powinno być:
8.1. O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.1.2. Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
8.2. Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa
ustawy Pzp uprawnienia, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z
postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1
ustawy Pzp w związku z art. 24aa ustawy Pzp):
A/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp i w art.
24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
B/ 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 z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
C/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.4. Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu /
JEDZ/ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia
sekcję Α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
8.5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda:
8.5.1. Koncesji lub zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi (dot. leków).
8.13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:
(dot. pakietów od 68-72 oraz asortymentu wykazanego w pkt. 5 w Załączniku nr 3 do SIWZ):
8.13.1. Fotografii, stron katalogowych, ulotek potwierdzających wymagane parametry.
8.13.2. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
8.14. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
(www.spzozsieradz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale.
Forma i rodzaj składanych dokumentów zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.
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Inne dodatkowe informacje:
Wadium dla zmienionych i nowoutworzonych pakietów:
Pakiet 2 – 2 700,00 PLN
Pakiet 4 – 2 300,00 PLN
Pakiet 6 – 3 100,00 PLN
Pakiet 7 – 6 400,00 PLN
Pakiet 9 – 2 900,00 PLN
Pakiet 11 – 1 400,00 PLN
Pakiet 73 – brak wadium (pakiet wykreślono),
Pakiet 74 – 55,00 PLN
Pakiet 75 – 100,00 PLN
Pakiet 76 – 600,00 PLN
Pakiet 77 – 100,00 PLN
Pakiet 78 – 500,00 PLN
Pakiet 79 – 4 200,00 PLN
Pakiet 80 – 30,00 PLN
Pakiet 81 – 200,00 PLN
Kryteria ocena ofert:
Dot. Pakietów 1 – 67 i 74-81
Cena - 100 %
Dot. Pakietów 68-72
1. Cena - 60 %
2. Termin dostawy - 40 %
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