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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360836-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamienna Góra: Produkty farmaceutyczne
2018/S 157-360836
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o.o.
ul. Bohaterów Getta 10
58-400 Kamienna Góra
Polska
Tel.: +49 757449033
E-mail: pcz@pcz.org.pl
Faks: +49 757443103
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pcz.org.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: Spółka prawa handlowego

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:
„Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o."

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:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra
(Apteka szpitalna)
Kod NUTS PL515
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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
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy stanowiące odrębne części zamówienia:
Część 1. Leki różne,
Część 2. Leki narkotykowe i psychotropowe,
Część 3. Płyny infuzyjne,
Część 4. Antybiotyki.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załącznikach nr 1a, b, c, d do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w
Załącznikach ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w okresie jej obowiązywania
może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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:
Zamówienie obejmuje dostawy leków w podziale na cztery (4) grupy stanowiące odrębne części zamówienia:
Część 1. Leki różne,
Część 2. Leki narkotykowe i psychotropowe,
Część 3. Płyny infuzyjne,
Część 4. Antybiotyki.

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: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
17/08/2018
S157
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 10

Dz.U./S S157
17/08/2018
360836-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 10

Część nr: 1
Nazwa: Leki różne
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 1 jest dostawa leków różnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy stanowiące odrębne
części zamówienia:
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Załączniku nr 1a do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi
na postawie zużycia leków w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie
umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Leki narkotykowe i psychotropowe
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 2 jest dostawa leków narkotykowych i psychotropowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy
stanowiące odrębne części zamówienia:
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Załączniku nr 1b do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi
na postawie zużycia leków w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie
umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Płyny infuzyjne
1)
Krótki opis
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1. Przedmiotem zamówienia Części 3 jest dostawa płynów infuzyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy stanowiące odrębne
części zamówienia:
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Załączniku nr 1c do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi
na postawie zużycia leków w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie
umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Antybiotyki
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 4 jest dostawa antybiotyków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy stanowiące odrębne
części zamówienia:
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Załączniku nr 1d do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi
na postawie zużycia leków w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie
umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (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:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla
poszczególnych części zamówienia została określona w poniżej. W przypadku składania przez Wykonawcę
ofert częściowych, wysokość wniesionego wadium musi odpowiadać kwocie (sumie kwot) określonej(-ych) dla
poszczególnych części.
Nr części Wysokość wadium
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Część 1 20.000,00 PLN,
Część 2 2.000,00 PLN,
Część 3 3.000,00 PLN,
Część 4 6.000,00 PLN .
Szczegółowe informacje dotyczące wadium Zamawiajacy określił w pkt 11 Tomu I SIWZ.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostaw leków objętych niniejszą umową będzie każdorazowo ustalane
wg cen jednostkowych.
2. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej umowy i
będą niezmienne przez cały okres jej obowiązywania.
3. Ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona zostanie przez zsumowanie wartości poszczególnych dostaw.
Wartość każdej dostawy ustalona zostanie przez przemnożenie ilości zamówionych leków przez ich wartości
jednostkowe netto. Do wartości netto każdej zamówionej dostawy (partii) Wykonawca doliczy obowiązujący
podatek VAT.
4. Zapłata za zrealizowaną dostawę produktów następować będzie przelewem na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

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: 1. Na podstawie art. 25a ust. 1
u.p.z.p. w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p. oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p., Wykonawca dołączy do oferty w formie
elektronicznej oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
a) kopii ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające - odpowiednio
wymaganego zezwolenia,
2) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.
5 pkt 1) i pkt 8) u.p.z.p.:
a) 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, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
c) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
d) 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;
e) 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 – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Tomu I SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Tomu I SIWZ;
g) 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1445) – zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do Tomu I SIWZ.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 2. ppkt d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono jego upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 z § 7 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), 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 nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2017.229 z
późn. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Tomu I SIWZ.
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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 2 ppkt 2) w zakresie wymaganym od wykonawcy.
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
konkretnego warunku w tym zakresie.
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym
zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym
zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).

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
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:
PN 7/2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.9.2018 - 10:00
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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: 24.9.2018 - 10:15
Miejscowość:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra,
pok. nr 8 (przyziemie)

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: sierpień 2020
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
I. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.
II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) W sytuacji określonej w pkt II, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2) W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich:
a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 8) u.p.z.p
b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p.
zobowiązany jest złożyć Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
III. Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24
ust 1 oraz w art. 24 ust. 5 ppkt 1) i 8) u.p.z.p.
V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym
mowa w pkt 9.2 Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w
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zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
VI. Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
W art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
Na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane
Do obowiązującego stanu prawnego.
3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 3, Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie
wprowadzenia aneksu do umowy.
5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy 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 oraz
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, wynagrodzenie może ulec zmianie.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny,
umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek
powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych
przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia.
7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
8. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt 8 podlega unieważnieniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 284587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od
daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
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internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10
dni od dnia w którym powzięto lub perzy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Środki ochrony prawnej opisano w Dziale VI uPzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2018
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