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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517075-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne
2018/S 226-517075

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461730)

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

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
351564179
Skarbowa 4
Kraków
31-121
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 126876372
E-mail: zp@dietl.krakow.pl 
Faks:  +48 126876373
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dietl.krakow.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Numer referencyjny: ZP/29/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków odkażających
w podziale na 58 pakietów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy wraz ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461730-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@dietl.krakow.pl
http://www.dietl.krakow.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461730

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:
1) 17 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty mniejszej lub równej: 75 000,00 PLN,
2) 25 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty: 75 000,01 PLN – 150 000,00 PLN,
3) 50 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty: 150 000,01 PLN – 300 000,00 PLN,
4) 100 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty: 300 000,01 PLN – 500 000,00 PLN,
5) 200 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty: 500 000,01 PLN – 750 000,00 PLN,
6) 300 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty: 750 000,01 PLN – 1 500 000,00 PLN,
7) 500 000,00 PLN przy łącznej wartości składanej oferty powyżej 1 500 000,00 PLN.
Powinno być:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości łącznie: 244 791,00
zł. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów umieszczono w SIWZ w pkt 20.
Ponadto Zamawiający żąda:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, 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,
— 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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,
— 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,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461730-2018:TEXT:PL:HTML
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— Zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 6
— Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 15.9.3-6,
— przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 15.9.3-7 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu charakterystyki produktu leczniczego/karty charakterystyki,
świadectw rejestracji, certyfikatów i innych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na
terenie RP, zgodnie wymogami określonymi w: ustawie Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych
ustawie o produktach biobójczych, wraz z aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie przy stosowaniu
zapisów tychże ustaw, a także dokumentów potwierdzające zgodność w zakresie spektrum działania dla
środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego oraz o zobowiązaniu się do ich okazania na każde żądanie
Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 do
SIWZ,
— Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych
wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego
W załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o przedłożenie próbek oferowanych
wyrobów [dotyczy pakietów nr 46-58]. Zwrot próbek następuje na wniosek i koszt dostawcy.
— wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ,
— formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2
do SIWZ,
— oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Powinno być:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości łącznie: 244 791,00
PLN. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów umieszczono w SIWZ w pkt 20.
Ponadto Zamawiający żąda:
— zezwolenia na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni dokument) w postaci:
1) ważnej koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, jeżeli Wykonawca prowadzi hurtownię farmaceutyczną;
2) ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli
Wykonawca jest wytwórcą;
— 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,
— Zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – Załącznik nr 6
— Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 15.9.2 SIWZ,
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— przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 15.9.2 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu charakterystyki produktu leczniczego/karty charakterystyki,
świadectw rejestracji, certyfikatów i innych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na
terenie RP, zgodnie wymogami określonymi w:
• ustawie z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211),
• ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.),
• ustawie z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 122 ze zm.)
Wraz z aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie przy stosowaniu zapisów tychże ustaw, a także
dokumentów potwierdzające zgodność w zakresie spektrum działania dla środków dezynfekcyjnych dla obszaru
medycznego oraz o zobowiązaniu się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od
daty zgłoszenia takiego żądania – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ,
— Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych
wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do
Wykonawcy z prośbą o przedłożenie próbek oferowanych wyrobów [dotyczy pakietów nr 46-58]. Zwrot próbek
następuje na wniosek i koszt dostawcy.
Inne wymagane dokumenty:
— wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
— formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ,
— oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć wraz z ofertą,
— dokument potwierdzający wniesienie wadium,
— Zamawiający prosi Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do
oferty formularza cenowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w formacie .xls lub .xlsx
(dokument ten nie musi być podpisany elektronicznie). Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części
oferty. Załączony w wyżej wymienionym formacie formularz służyć będzie jedynie do usprawnienia procesu
sprawdzania poprawności oferty.
Zamawiający informuje, iż będzie korzystał z dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/11/2018
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Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dietl.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dietl.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: zp@dietl.krakow.pl  , skrzynka ePUAP: Szpital_Dietla/
zampub
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres https://
miniportal.uzp.gov.pl/

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

www.dietl.krakow.pl
www.dietl.krakow.pl
mailto:zp@dietl.krakow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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