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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290457-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Różne produkty lecznicze
2018/S 127-290457

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 68
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Krystyna Nowak
32-800 Brzesko
Polska
Tel.:  +14 6621155
E-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl 
Faks:  +14 6621155
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzoz-brzesko.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
Inna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrwotnej w Brzesku ul.Kosciuszki 68

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:
Rożne produkty lecznicze

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ w
Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

mailto:przetargi@spzoz-brzesko.pl
www.spzoz-brzesko.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 2 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 3 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 4 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 5 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 6 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 7 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 8 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 9 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 10 kod CPV 33141550-0 – Heparyna,
Zadanie nr 11 kod CPV 33141550-0 – Heparyna,
Zadanie nr 12 kod CPV 33652300-8 – Środki immunosupresyjne,
Zadanie nr 13 kod CPV 33652300-8 – Środki immunosupresyjne,
Zadanie nr 14 kod CPV 33652300-8 – Środki immunosupresyjne,
Zadanie nr 15 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 16 kod CPV 33692200-9 – Produkty do żywienia pozajelitowego,
Zadanie nr 17 kod CPV 33692210-2 – Preparaty odżywiania pozajelitowego,
Zadanie nr 18 kod CPV 33692500-2 – Płyny dożylne,
Zadanie nr 19 kod CPV 33692500-2 – Płyny dożylne,
Zadanie nr 20 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 21 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 22 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 23 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 24 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze,
Zadanie nr 25 kod CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
Zadanie nr 26 kod CPV 33692800-5 – Roztwory do dializy,
Zadanie nr 27 kod CPV 33690000-3 – Różne produkty lecznicze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

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 wszystkich 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:
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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)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
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1) Krótki opis
Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 5
Nazwa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 8
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: Heparyna
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 11
Nazwa: Heparyna
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Środki immunosupresyjne
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 13
Nazwa: Środki immunosupresyjne
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 14
Nazwa: Środki immunosupresyjne
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 15
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
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Określony w SIWZ

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: 16
Nazwa: Produkty do żywienia pozajelitowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 17
Nazwa: Preparaty odżywiania pozajelitowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 18
Nazwa: Płyny dożylne
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 19
Nazwa: Płyny dożylne
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 20
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 21
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 22
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 23
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis
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Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 24
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 25
Nazwa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 26
Nazwa: Roztwory do dializy
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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: 27
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Określony w SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Określony w SIWZ

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:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 33 940,00 PLN za cały przedmiot zamówienia
(słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100).
Zadanie nr. 1 – 400,00 PLN;
Zadanie nr. 2 – 150,00 PLN;
Zadanie nr. 3 – 750,00 PLN;
Zadanie nr. 4 – 60,00 PLN;
Zadanie nr. 5 – 250,00 PLN;
Zadanie nr. 6 – 40,00 PLN;
Zadanie nr. 7 – 2 080,00 PLN;
Zadanie nr. 8 – 60,00 PLN;
Zadanie nr. 9 – 850,00 PLN;
Zadanie nr. 10 – 650,00 PLN;
Zadanie nr. 11 – 780,00 PLN;
Zadanie nr. 12 – 2 500,00 PLN;
Zadanie nr. 13 – 890,00 PLN;
Zadanie nr. 14 – 16 950,00 PLN;
Zadanie nr. 15 – 500,00 PLN;
Zadanie nr. 16 – 530,00 PLN;
Zadanie nr. 17 – 250,00 PLN;
Zadanie nr. 18 – 1 950,00 PLN;
Zadanie nr. 19 – 1 050,00 PLN;
Zadanie nr. 20 – 20,00 PLN;
Zadanie nr. 21 – 100,00 PLN;
Zadanie nr. 22 – 900,00 PLN;
Zadanie nr. 23 – 120,00 PLN;
Zadanie nr. 24 – 700,00 PLN;
Zadanie nr. 25 – 220,00 PLN;
Zadanie nr. 26 – 1 080,00 PLN;
Zadanie nr. 27 – 110,00 PLN.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

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: Oferent ma posiadać ważne
zezwolenie na obrót produktami farmaceutycznymi wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca winien złożyć na
wezwanie Zamawiającego:
a) koncesję, zezwolenie na obrót produktami farmaceutycznymi wydaną/ego przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) 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, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz 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) 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 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawione 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;
e) odpis 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 do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 spłaty tych należności;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.).
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, składa:
a) w zakresie określonym w pkt 1a – 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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w zakresie określonym w pkt 1b i c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 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;
c) w zakresie określonym w pkt 1d, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 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
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument obejmuje
terminy odpowiednio jak w pkt 2.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa
dokument, o którym mowa w pkt 2a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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. Dokument obejmuje terminy odpowiednio jak w pkt 2.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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
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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:
DZP-271-2-U/18

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: 13.8.2018 -
11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2018 - 11:00

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: 13.8.2018 - 11:30
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko; pokój 380
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Za ok. 6 miesięcy

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj.
zwiększenia wartości umowy do wartości nie większej niż 10 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w
umowie, poprzez dokupienie asortymentu objętego umową. Zmiana umowy nastąpi po zawarciu stosownego
aneksu do umowy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy 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. z 2016 r. poz. 1574, 1579,
1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
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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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.
791).
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U.UE.L.2016.3.16). JEDZ
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia
podmiotów składających ofertę wspólnie, oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu
JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:
przetargi@spzoz-brzesko.pl . Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów, o
których mowa wyżej. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) przez podmiot wpisany do rejestru Ministra ds.
informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ
powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć
się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np.
Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip
i Smart Sign) lub komercyjnych. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu (klucz) do pliku JEDZ w treści swojej
oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej w
taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W temacie
przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy (np. „JEDZ
do postępowania nr ......”), natomiast w treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na
identyfikację Wykonawcy. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej, dotyczy również JEDZ składanego na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu. UWAGA: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

mailto:przetargi@spzoz-brzesko.pl
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publiczych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publiczych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2018


