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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142096-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne
2017/S 074-142096

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 073-138967)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka -Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
Tel.:  +48 146310341
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Faks:  +48 146310337
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ssz.tar.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych...
Numer referencyjny: AE/ZP-27-23/17

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych,
antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych
ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych. Zamawiający podzielił przedmiot
zamówienia na 39 pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1–39 określa Formularz Cenowy stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138967-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl


Dz.U./S S74
14/04/2017
142096-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 7

14/04/2017 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 073-138967

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
4.5. 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, 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.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
4.6. 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.
4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 5 i 6 ustawy.
4.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
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4.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w w
pkt.4.1- 4.10.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego
dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie
Pakietów Nr 1-11, Pakietów Nr 13-24, Pakietów Nr 26-38 (z wyłączeniem Pakietu Nr 26 poz. 1-2, Pakietu Nr
30 poz. 93-94 i Pakietu Nr 35 poz. 7) asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia
6.9.2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde
żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5.2. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu
Nr 25, Pakietu Nr 26 poz. 1-2, Pakietu Nr 35 poz. 7 i Pakietu Nr 39 asortyment do obrotu i używania na terenie
RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz.211 z póź.zm.), które
przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
5.3. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie
Pakietu Nr 12 i Pakietu Nr 30 poz.93-94 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z
dnia 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 poz. 149 z późn. zm.), które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5.4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 12 i Pakietu Nr 30 poz. 93-94 asortyment
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.9.2010 w sprawie środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015 poz. 1026 z póź. zm) (według Załącznika
Nr 4 do SIWZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5.5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 12 i Pakietu Nr 30 poz. 93-94 asortyment
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z
dnia 12.6.2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy



Dz.U./S S74
14/04/2017
142096-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 4 / 7

14/04/2017 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i
2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. UE.L.2013.181.35 z dnia 29.6.2013) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5.6. Oświadczenie Wykonawcy, że załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-11, Pakietów
Nr 13-24, Pakietów Nr 26-38 (z wyłączeniem Pakietu Nr 26 poz. 1-2, Pakietu Nr 30 poz. 93-94 i Pakietu Nr
35 poz. 7) asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13.3.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 poz.381 z późn.
zm.) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
5.7. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu Nr 12,
Pakietu Nr 25, Pakietu Nr 26 poz. 1-2, Pakietu Nr 30 poz. 93-94, Pakietu Nr 35 poz. 7 i Pakietu Nr 39 wyrobów
będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
5.8. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia zaoferowanego w
Pakiecie Nr 12, Pakiecie Nr 25, Pakiecie Nr 26 poz. 1-2, Pakiecie Nr 30 poz. 93-94, Pakiecie Nr 35 poz. 7 i
Pakiecie Nr 39.
5.9. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące zaoferowanych w Pakiecie Nr 1 poz. 5 oraz
w Pakiecie Nr 2 poz.6 strzykawek i przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego z butelek potwierdzające
spełnianie wymaganych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym parametrów.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.2 SIWZ – 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 oraz ust. 5
pkt. 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
6.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.3 SIWZ – 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
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ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
6.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt. IV.1.4.1.5 SIWZ – 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 – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
6.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.1 – 6.3, 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 – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt.6.1 – 6.3.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
IV.1.4.1.2 i pkt. IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt.6.1 i 6.2, w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust.5 pkt.6 ustawy. 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- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
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8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym
postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty
wymienione w pkt. IV.1.3.1 SIWZ i pkt. IV.1.4.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe
dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez
pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
10. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
10.1 w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia – w wysokości 22 773 PLN
10.2 w przypadku złożenia oferty w ramach pakietu – wartość wadium dla poszczególnych pakietów podana
została w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
11. Ponadto do oferty należy załączyć:
11.1. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy.
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt. V.1
Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt. V.2
Formularza Ofertowego) wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
oraz podać firmy tych podwykonawców.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
11.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i
akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone w pkt. V.3 i 4 Formularza Ofertowego).
11.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.5. Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
12. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez
Podwykonawców, składane są w oryginale.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
13. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, za wyjątkiem oświadczeń,
winna być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


