
Dz.U./S S137
19/07/2018
313946-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 23

19/07/2018 S137
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 23

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313946-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Brodnica: Produkty farmaceutyczne
2018/S 137-313946

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wiejska 9
Punkt kontaktowy: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Osoba do kontaktów: Marcin Rzepecki
87-300 Brodnica
Polska
Tel.:  +48 566689120
E-mail: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl 
Faks:  +48 566689101
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zozbrodnica.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 Zakład Opieki Zdrowotnej

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 do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
http://www.zozbrodnica.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300
Brodnica
Kod NUTS PL616

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 są sukcesywne dostawy leków przez okres 12 miesięcy do Działu Farmacji
Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z podziałem na części (pakiety) w zakresie i przedmiocie
podanym w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1.1. Pakiet nr 1 – Leki różne nr 1 (CPV 33600000-6)
1.2. Pakiet nr 2 – Leki różne nr 2 (CPV 33600000-6)
1.3. Pakiet nr 3 – Leki różne nr 3 (CPV 33600000-6)
1.4. Pakiet nr 4 – Leki różne nr 4 (CPV 33600000-6)
1.5. Pakiet nr 5 – Leki różne nr 5 (CPV 33600000-6)
1.6. Pakiet nr 6 – Leki różne nr 6 (CPV 33600000-6)
1.7. Pakiet nr 7 – Produkty do żywienia dojelitowego (CPV 33600000-6)
1.8. Pakiet nr 8 – Produkty do żywienia pozajelitowego (CPV 33692200-9)
1.9. Pakiet nr 9 - Nadroparinum calcicum (CPV 33621100-0)
1.10. Pakiet nr 10 – Pantoprazolum (CPV 33600000-6)
1.11. Pakiet nr 11 - Płyny Infuzyjne (CPV 33692500-2)
1.12. Pakiet nr 12 - Amoxicillinum, Acidum clavulanicum (CPV 33651100-9)
1.13. Pakiet nr 13 – Antybiotyki nr 1 (CPV 33651100-9)
1.14. Pakiet nr 14 – Antybiotyki nr 2 (CPV 33651100-9)
1.15. Pakiet nr 15 – Antybiotyki nr 3 (CPV 33651100-9)
1.16. Pakiet nr 16 – Hydrocortisonum, dexamethasonum (CPV 33600000-6)
1.17. Pakiet nr 17 – Linezolidum (CPV 33651100-9)
1.18. Pakiet nr 18 - Enoxaparinum natricum (CPV 33621100-0)
1.19. Pakiet nr 19 – Albuminum (CPV 33600000-6)
1.20. Pakiet nr 20 - Paski do glukometrów (CPV 33680000-0)
1.21. Pakiet nr 21 - Leki psychotropowe i środki odurzające (CPV 33661000-1)
1.22. Pakiet nr 22 – Żele do cewnikowania (CPV 33141240-4)
1.23. Pakiet nr 23 – Prothrombinum (CPV 33621100-0)
1.24. Pakiet nr 24 – Szczepionki (CPV 33651600-4)
1.25. Pakiet nr 25 – Szczepionka przeciw pneumokokom (CPV 33651600-4)
1.26. Pakiet nr 26 – Ioversol (CPV 33600000-6)
1.27. Pakiet nr 27 – Thiopental (CPV 33600000-6)
1.28. Pakiet nr 28 – Theophyllinum, Mannitol (CPV 33600000-6)
1.29. Pakiet nr 29 - Paracetamolum (CPV 33600000-6)
1.30. Pakiet nr 30 – Propofolum (CPV 33600000-6)
1.31. Pakiet nr 31 – Mleko dla niemowląt (CPV 33600000-6)
1.32. Pakiet nr 32 – Immunoglobuliny Anty-D nr 1 (33651520-9)
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1.33. Pakiet nr 33 – Immunoglobuliny Anty-D nr 2 (33651520-9)
1.34. Pakiet nr 34 – CitraFleet (CPV 33600000-6)
Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne,
CPV 33692200-9 – Produkty do żywienia pozajelitowego,
CPV 33621100-0 – Środki obniżające krzepliwość krwi,
CPV 33692500-2 – Płyny dożylne,
CPV 33651100-9 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,
CPV 33680000-0 – Wyroby farmaceutyczne,
CPV 33661000-1 – Produkty lecznicze dla układu nerwowego,
CPV 33141240-4 – Akcesoria cewnikowe,
CPV 33651600-4 – Szczepionki,
CPV 33651520-9 – Immunoglobuliny.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ – Formularzu cenowym.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r., Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) –
dotyczy produktów leczniczych.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) – dotyczy
wyrobów medycznych.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ wraz załącznikami został wskazany znak towarowy, patent,
pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych
właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w
dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości
materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga,
aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż
określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy
2. W związku z podziałem zamówienia na części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części (pakiety). W przypadku składania oferty na
dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu
cenowym danego pakietu. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera
wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca określi w formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa Handlowa”, nazwę handlową zaoferowanego
produktu. Jeżeli Wykonawca oferuje produkt w innym (większym, mniejszym) opakowaniu zobowiązany jest
wpisać w tej kolumnie wielkość opakowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana
w formularzu cenowym, należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań, zaokrąglając do pełnej liczby wzwyż. W
celu sprawdzenia poprawności przeliczenia Zamawiający prosi Wykonawców o zaznaczenie faktu przeliczenia
ilości opakowań np. przez pogrubienie tekstu.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych w formularzu cenowym
nazw handlowych leków pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą posiadać taki sam skład
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jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz muszą wykazać się równoważnością
biologiczną wobec pozycji asortymentowej, której odpowiednik dotyczy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci form doustnych:
1) Zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, drażetki,
2) Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki,
3) Zamiast kapsułek – tabletki powlekane, tabletki lub drażetki,
4) Zamiast drażetek – tabletki powlekane, tabletki, kapsułki,
5) Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki, tabletki powlekane
lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie,
7. Zamawiający dopuszcza zamianę postaci iniekcyjnych:
1) Zamiast ampułek – fiolki;
2) Zamiast fiolek – ampułki.
8. Uwaga! - W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych,
Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ
– informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji, itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą
wyłączane z danego pakietu w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania później oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego pakietu Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia.

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): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej 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 34 pakiety lekowe i nielekowe wyroby medyczne.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 653 630,90 PLN

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: Pakiet nr 1 – Leki różne nr 1
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1) Krótki opis
Pakiet nr 1 – Leki różne nr 1. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 2 – Leki różne nr 2
1) Krótki opis

Pakiet nr 2 – Leki różne nr 2. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 3 – Leki różne nr 3
1) Krótki opis

Pakiet nr 3 – Leki różne nr 3. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 4 – Leki różne nr 4
1) Krótki opis

Pakiet nr 4 – Leki różne nr 4. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 5
Nazwa: Pakiet nr 5 – Leki różne nr 5
1) Krótki opis

Pakiet nr 5 – Leki różne nr 5. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 6 – Leki różne nr 6
1) Krótki opis

Pakiet nr 6 – Leki różne nr 6. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Produkty do żywienia dojelitowego
1) Krótki opis

Produkty do żywienia dojelitowego. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 8
Nazwa: Pakiet nr 8 – Produkty do żywienia pozajelitowego
1) Krótki opis

Pakiet nr 8 – Produkty do żywienia pozajelitowego. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692200

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.
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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: Pakiet nr 9 - Nadroparinum calcicum
1) Krótki opis

Pakiet nr 9 - Nadroparinum calcicum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33621100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 10 – Pantoprazolum
1) Krótki opis

Pakiet nr 10 – Pantoprazolum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 11 - Płyny Infuzyjne
1) Krótki opis

Pakiet nr 11 - Płyny Infuzyjne. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692500

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 12
Nazwa: Pakiet nr 12 - Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
1) Krótki opis

Pakiet nr 12 - Amoxicillinum, Acidum clavulanicum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33651100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 13 – Antybiotyki nr 1
1) Krótki opis

Pakiet nr 13 – Antybiotyki nr 1. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 14 – Antybiotyki nr 2
1) Krótki opis

Pakiet nr 14 – Antybiotyki nr 2. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 15 – Antybiotyki nr 3
1) Krótki opis

Pakiet nr 15 – Antybiotyki nr 3. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 16 –Hydrocortisonum, dexamethasonum
1) Krótki opis
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Pakiet nr 16 –Hydrocortisonum, dexamethasonum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 17 – Linezolidum
1) Krótki opis

Pakiet nr 17 – Linezolidum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 18 - Enoxaparinum natricum
1) Krótki opis

Pakiet nr 18 - Enoxaparinum natricum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33621100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 19 – Albuminum
1) Krótki opis

Pakiet nr 19 – Albuminum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 20
Nazwa: Pakiet nr 20 - Paski do glukometrów
1) Krótki opis

Pakiet nr 20 - Paski do glukometrów. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33680000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 21 - Leki psychotropowe i środki odurzające
1) Krótki opis

Pakiet nr 21 - Leki psychotropowe i środki odurzające. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A
do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33661000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 22 – Żele do cewnikowania
1) Krótki opis

Pakiet nr 22 – Żele do cewnikowania. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141240

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 23 – Prothrombinum
1) Krótki opis

Pakiet nr 23 – Prothrombinum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33621100

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.
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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: Pakiet nr 24 – Szczepionki
1) Krótki opis

Pakiet nr 24 – Szczepionki. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 25 – Szczepionka przeciw pneumokokom
1) Krótki opis

Pakiet nr 25 – Szczepionka przeciw pneumokokom. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: Pakiet nr 26 – Ioversol
1) Krótki opis

Pakiet nr 26 – Ioversol. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 27
Nazwa: Pakiet nr 27 – Thiopental
1) Krótki opis

Pakiet nr 27 – Thiopental. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 28
Nazwa: Pakiet nr 28 – Theophyllinum, Mannitol
1) Krótki opis

Pakiet nr 28 – Theophyllinum, Mannitol. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 29
Nazwa: Pakiet nr 29 - Paracetamolum
1) Krótki opis

Pakiet nr 29 - Paracetamolum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 30
Nazwa: Pakiet nr 30 – Propofolum
1) Krótki opis

Pakiet nr 30 – Propofolum. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 31
Nazwa: Pakiet nr 31 – Mleko dla niemowląt
1) Krótki opis
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Pakiet nr 31 – Mleko dla niemowląt. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 32
Nazwa: Pakiet nr 32 – Immunoglobuliny Anty-D nr 1
1) Krótki opis

Pakiet nr 32 – Immunoglobuliny Anty-D nr 1. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651520

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 33
Nazwa: Pakiet nr 33 – Immunoglobuliny Anty-D nr 2
1) Krótki opis

Pakiet nr 33 – Immunoglobuliny Anty-D nr 2. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651520

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do 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: 34
Nazwa: Pakiet nr 34 – CitraFleet
1) Krótki opis

Pakiet nr 34 – CitraFleet. Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków zgodnie z formularzem cenowym nr 1A do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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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:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:
1.1. Pakiet nr 1 – Leki różne nr 1 – wadium: 10 PLN.
1.2. Pakiet nr 2 – Leki różne nr 2 – wadium: 8 000 PLN.
1.3. Pakiet nr 3 – Leki różne nr 3 – wadium: 700 PLN.
1.4. Pakiet nr 4 – Leki różne nr 4 – wadium: 5 000 PLN.
1.5. Pakiet nr 5 – Leki różne nr 5 – wadium: 200 PLN.
1.6. Pakiet nr 6 – Leki różne nr 6 – wadium: 1 000 PLN.
1.7. Pakiet nr 7 – Produkty do żywienia dojelitowego – wadium: 600 PLN.
1.8. Pakiet nr 8 – Produkty do żywienia pozajelitowego – wadium: 1 200 PLN.
1.9. Pakiet nr 9 - Nadroparinum calcicum – wadium: 1 000 PLN.
1.10. Pakiet nr 10 – Pantoprazolum – wadium: 400 PLN.
1.11. Pakiet nr 11 - Płyny Infuzyjne – wadium: 4 000 PLN.
1.12. Pakiet nr 12 - Amoxicillinum, Acidum clavulanicum – wadium: 1 000 PLN.
1.13. Pakiet nr 13 – Antybiotyki nr 1 – wadium: 2 000 PLN.
1.14. Pakiet nr 14 – Antybiotyki nr 2 – wadium: 1 000 PLN.
1.15. Pakiet nr 15 – Antybiotyki nr 3 – wadium: 100 PLN.
1.16. Pakiet nr 16 –Hydrocortisonum, dexamethasonum – wadium: 2 500 PLN.
1.17. Pakiet nr 17 – Linezolidum – wadium: 50 PLN.
1.18. Pakiet nr 18 - Enoxaparinum natricum – wadium: 1 000 PLN.
1.19. Pakiet nr 19 – Albuminum – wadium: 2 000 PLN.
1.20. Pakiet nr 20 - Paski do glukometrów – wadium: 150 PLN.
1.21. Pakiet nr 21 - Leki psychotropowe i środki odurzające – wadium: 1 000 PLN.
1.22. Pakiet nr 22 – Żele do cewnikowania – wadium: 100 PLN.
1.23. Pakiet nr 23 – Prothrombinum – wadium: 20 PLN.
1.24. Pakiet nr 24 – Szczepionki – wadium: 2 000 PLN.
1.25. Pakiet nr 25 –Szczepionka przeciw pneumokokom – wadium: 600 PLN.
1.26. Pakiet nr 26 – Ioversol – wadium: 2 000 PLN.
1.27. Pakiet nr 27 –Thiopental – wadium: 10 PLN.
1.28. Pakiet nr 28 – Theophyllinum, Mannitol – wadium: 200 PLN.
1.29. Pakiet nr 29 - Paracetamolum – wadium: 150 PLN.
1.30. Pakiet nr 30 – Propofolum – wadium: 600 PLN.
1.31. Pakiet nr 31 – Mleko dla niemowląt – wadium: 20 PLN.
1.32. Pakiet nr 32 – Immunoglobuliny Anty-D nr 1 – wadium: 400 PLN.
1.33. Pakiet nr 33 – Immunoglobuliny Anty-D nr 2 – wadium: 1 500 PLN.
1.34. Pakiet nr 34 – CitraFleet – wadium: 400 PLN.
Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania
ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1.pieniądzu;
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2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą)
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Nr rachunku 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
5.1. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
5.2. innej niż pieniężnej - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. O wniesieniu wadium (pieniężnego) decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
7. Przy wnoszeniu wadium (pieniężnego) Wykonawca winien podać (informacje niniejsze należy podać w
dowodzie wniesienia wadium): Wadium: Numer sprawy, nr pakietu.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 11.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenia za transakcje kupna-sprzedaży między Zamawiającym a Wykonawcą będą wykonywane na
podstawie zawartej umowy, której projekt został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z przyjętego towaru i wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury z dołu przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie powinny
ustanowić pełnomocnika do co najmniej reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

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. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej tj. dysponuje decyzją Głównego Inspektora
Farmaceutycznego wydaną zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2211, z późń. zm.). Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców składających oferty na
pakiet nr 20 oraz 22, gdyż przedmiotem tych pakietów jest dostawa wyrobów medycznych a nie produktów
leczniczych.
b) Posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami
psychotropowymi – dotyczy wyłącznie pakietu nr 21
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty zezwoleń oraz
„Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” (JEDZ).
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym
mowa w pkt V.1.2.1 a) niniejszej SIWZ Zamawiający uzna za spełniony, gdy uprawnienie posiadał będzie co
najmniej jeden z konsorcjantów, ale ten, który będzie realizował część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek
posiadania uprawnień.
2.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca musi
załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej
osoby w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
2.2.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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2.2.3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt V.2.2.1. zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2. 1. -3.
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy Pzp.
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt 3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki obligatoryjne wykluczenia
określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp.
4.1. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki fakultatywne
wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.
4.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy Pzp).
4.4. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny wstępnej wszystkich złożonych
do upływu terminu składania ofert na podstawie informacji zawartych w złożonym Oświadczeniu w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia) stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



Dz.U./S S137
19/07/2018
313946-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 23

19/07/2018 S137
http://ted.europa.eu/TED

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

18 / 23

4.5. W przypadku postępowania, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, Zamawiający dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej wg sposobu określonego w ust. 1 w każdej części zamówienia odrębnie.
4.6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu i
spełnia warunki określone w postępowaniu, uchyla się od podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zabezpieczenia żądano), Zamawiający zbada czy
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (kolejna oferta z najwyższą ilością
pkt) nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Dokumenty, składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
5.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
5.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg załącznika nr 1A do SIWZ (wybrane formularze właściwe
dla części (Pakietu), na które Wykonawca składa ofertę).
5.3. Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
Wypełniony i podpisany JEDZ musi być złożony przed terminem składania ofert.
5.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt VI.4.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.5 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt V.2.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy).
5.6. Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1.
5.7. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność części
oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ).
5.8. Dowód wniesienia wadium.
5.9. W przypadku działania przez pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
5.10. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.zozbrodnica.pl
w zakładce postępowania, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, każdy
Wykonawca 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 oświadczenia
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone na druku załącznika
nr 3 do SIWZ.
6. Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składane przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp).
Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej
ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 10 dni.
6.1. Dokumenty składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
6.1.1. 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w pkt VI.7. SIWZ;

www.bip.zozbrodnica.pl
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6.1.2. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej tj. dysponuje decyzją Głównego Inspektora
Farmaceutycznego wydaną zgodnie z art 74 ustawy z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (warunek
nie dotyczy wykonawców składających oferty na pakiet nr 20 oraz 22, gdyż przedmiotem tych pakietów jest
dostawa wyrobów medycznych a nie produktów leczniczych.
6.1.3. Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami
psychotropowymi – dotyczy wyłącznie pakietu nr 21.
6.1.4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.1.7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz odpowiednie
zaświadczenie, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.9. 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 6.1.2. SIWZ, 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. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z terminem określonym w pkt 6.1.7.
6.1.10. W odniesieniu do instytucji, tzw. self – cleaning, Zamawiający dopuszcza – w sytuacji zaistnienia
podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów
na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że:
a) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
b) podjął współpracę z organami ścigania,
3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym
przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody
wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1
pkt 2, 4 - 11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
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7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca wskazuje
w załączniku nr 2 do SIWZ adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których
Zamawiający może samodzielnie pobrać oświadczenia lub dokumenty.
7.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 4.3. niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Ocena złożonych dokumentów (ocena wstępna). Ocena ofert Wykonawców oraz załączonych do ofert
dokumentów będzie polegać w szczególności na badaniu i ocenie:
9.1 czy oferty złożone zostały w wyznaczonym terminie,
9.2. prawidłowości wniesionego wadium,
9.3. prawidłowości obliczeń matematycznych w formularzach cenowych,
9.4. wystąpienia lub nie rażąco niskiej ceny,
9.5. aspektu przynależności lub nie Wykonawcy do grupy kapitałowej,
9.6. zgodności treści ofert lub nie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
9.7. oświadczeń w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ).
10. Forma składanych dokumentów:
10.1. Formularze cenowe i ofertowe, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenia (JEDZ), zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz podwykonawców
składane są w oryginale.
10.2. Dokumenty, inne niż określone w pkt 10.1 składane są w formie kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem na każdej zapisanej stronie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wszystkie warunki udziału
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w postępowaniu zostały określone w sekcji
III.2.1.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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Wszystkie warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w postępowaniu
zostały określone w sekcji III.2.1.

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:
SZP.251.11.18

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
31.8.2018 - 10:00

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: 31.8.2018 - 10:15
Miejscowość:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300
Brodnica
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający opublikuje SIWZ wraz z załącznikami na stronie www.bip.zozbrodnica.pl w dniu opublikowania
niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podstawa prawa: art. 42 ust. 1 ustawy
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
1.1. Odwołanie 180 – 198 ustawy Pzp;
1.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
1.1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
1.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
1.1.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

www.bip.zozbrodnica.pl
www.uzp.gov.pl
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1.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1.5 i 1.1.6. wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.2. Skarga do sądu (198a–198g ustawy Pzp);
1.2.1. Skargę na orzeczenie Izby wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
1.2.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
1.2.3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) o apelacji, jeżeli
przepisy rozdziału ‘skarga do sądu’ nie stanowią inaczej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2018

www.uzp.gov.pl

