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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 519638554
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w zakresie formalnym: Halina Lewandowska, tel. +48 564724108, w zakresie
merytorycznym: mgr Honorata Szyszko, tel. +48 564724112
E-mail: zampub@szpitalnml.pl
Tel.: +48 564724112
Faks: +48 564742358
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnml.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: 12/PN/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w
asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta do
dnia 31.12.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Halina
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-096370
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 143-351310
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/07/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Informacje dodatkowe
Powinno być:
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych)
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Informacje dodatkowe
Powinno być:
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych)
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Informacje dodatkowe
Powinno być:
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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Informacje dodatkowe:
Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ (www.szpitalnml.pl). Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia;
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
1.3. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy
złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.3.1. informacje 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; 1.3.2. 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
pkt1 ustawy;
1.3.3. oświadczenie 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;
1.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:
2.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia;
2.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) –
przedłożyć: zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r.poz. 499 ze zm.).
3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:
3.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały
zaoferowany asortyment, opisany w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczenia do
obrotu oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia opisany w formularzu
cenowym(Załączniku nr 1 do SIWZ) spełnia wymogi Zamawiającego;
3.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przedłożyć
niżej wymienione dokumenty:
3.2.1. dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy EN ISO 15197-2015 dla oferowanych w
nieodpłatne użyczenie systemów do pomiaru stężenia glukozy – dot. grupy 12.
Załącznikami do oferty są:
1. formularz ofertowy, formularz cenowy, JEDZ, pełnomocnictwo (jeśli wymagane).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale XVII SIWZ.
Powinno być:
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Informacje dodatkowe:
Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ (www.szpitalnml.pl). Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia;
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
1.3. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy
złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.3.1. informacje 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; 1.3.2. 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
pkt1 ustawy;
1.3.3. oświadczenie 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;
1.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:
2.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia;
2.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) –
przedłożyć: zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r.poz. 499 ze zm.).
3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:
3.1. do oferty – dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały
zaoferowany asortyment, opisany w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczenia do
obrotu oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia opisany w formularzu
cenowym(Załączniku nr 1 do SIWZ) spełnia wymogi Zamawiającego;
Załącznikami do oferty są:
1. formularz ofertowy, formularz cenowy, JEDZ, pełnomocnictwo (jeśli wymagane).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale XVII SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

