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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454113-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Produkty farmaceutyczne
2015/S 249-454113

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Osoba do kontaktów: Adam Pietrzyk
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
Tel.:  +48 323934210
E-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.urazowka.piekary.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:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Anna Jendruś-Lubera
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
Tel.:  +48 323934100
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Adres internetowy: http://www.urazowka.piekary.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: SP ZOZ

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454113-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:przetarg@urazowka.piekary.pl
www.urazowka.piekary.pl
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl
http://www.urazowka.piekary.pl


Dz.U./S S249
24/12/2015
454113-2015-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 17

24/12/2015 S249
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 17

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa Leków 2.

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: 41-940
Piekary Śląskie ul.Bytomska 62.
Kod NUTS PL22

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 produktów farmaceutycznych (leków) bez cen urzędowych zgodnie
z wymaganiami zamawiającego i załącznikiem nr 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzynaście
pakietów:
Pakiet nr 1 – Antybiotyki
Pakiet nr 2 – Środki psychotropowe, substancje odurzające
Pakiet nr 3 – Leki, wyroby medyczne -opatrunki
Pakiet nr 4 – Płyny 1
Pakiet nr 5– Płyny 2
Pakiet nr 6 – Płyny 3
Pakiet nr 7 – Środki dezynfekcyjne i pielęgnacyjne
Pakiet nr 8 – Kontrasty 1
Pakiet nr 9 – Kontrasty 2
Pakiet nr 10– Kontrasty 3
Pakiet nr 11 – Podtlenek
Pakiet nr 12 – Import docelowy 1
Pakiet nr 13– Import docelowy 2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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 podzielone jest na 13 pakietów.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków. Pakiet zawiera 69 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków psychotropowych, substancji odurzających.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków psychotropowych, substancji odurzających. Pakiet zawiera 38
pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów. Pakiet zawiera 16 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów 2. Pakiet zawiera 15 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów 3. Pakiet zawiera 7 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji i pielęgnacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji i pielęgnacji. Pakiet zawiera 26 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów. Pakiet zawiera 8 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów. Pakiet zawiera 5 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów. Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podtlenku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podtlenku. Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z importu docelowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z importu docelowego. Pakiet zawiera 3
pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli do cewnikowania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli do cewnikowania. Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków bez cen urzędowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków bez cen urzędowych. Pakiet zawiera 361 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości:
Pakiet nr 1 – 19531,05 PLN
Pakiet nr 2 – 4941,48 PLN
Pakiet nr 3 – 5490,92 PLN
Pakiet nr 4 – 2178,60 PLN
Pakiet nr 5 – 4547,20 PLN
Pakiet nr 6 – 4299,55 PLN
Pakiet nr 7 – 10847,60 PLN
Pakiet nr 8 – 3942,60 PLN
Pakiet nr 9 – 596,12 PLN
Pakiet nr 10 – 948,00 PLN
Pakiet nr 11– 585,00 PLN
Pakiet nr 12 – 21,80 PLN
Pakiet nr 13 – 32484,29 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z siwz.

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

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: 5 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
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1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ lub zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA
FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczą, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu –
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał lub wykonuje należycie
przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 1 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1648,08 zł
Pakiet nr 13 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 2455812,04 zł
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co
najmniej:
Pakiet nr 1 na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 na kwotę 1648,08 zł
Pakiet nr 13 na kwotę 2455812,04 zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy złożą odpowiednie
dokumenty i oświadczenia opisane w następnym punkcie siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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6.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania w Polsce:
6.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.1.2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10,
11 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8, 10, 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.1.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy
lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6.1.7. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1
6.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.2.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
6.2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
6.2.2.1 Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
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6.2.3 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
6.2.4 Koncesję MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ lub
zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej-
6.3. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane
od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
6.3.2. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.3. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony
(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.4 Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem 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 – wystawionym nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.3.5 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10, 11 ustawy
Prawo zamówień Publicznych – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6.3.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy
lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6.3.7. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1
6. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2.–6.3.5. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, dokumenty określone w pkt. .6.1.1 do 6.1.5, i 6.3.2. do 6.3.5, oraz oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Wykonawca składa również w odniesieniu do tych
podmiotów.
6.6 O zamówienie mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. W przypadku oferty złożonej przez
podmioty występujące wspólnie każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt.
6.1.1 do 6.1.6. SIWZ, oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust 1, a także w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, a
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio: pkt. od 6.3.2 do 6.3.6 SIWZ. oraz
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust 1.
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6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6.8 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy, składa Pełnomocnik w
imieniu wszystkich Wykonawców.
6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.10 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i warunków dostawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy
dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane przez niego w przetargu produkty farmaceutyczne (leki) są
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 13810, z późn.
zm.) i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – dot. pakietów 1-13.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co
najmniej:
Pakiet nr 1 na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 na kwotę 1648,08 zł
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Pakiet nr 13 na kwotę 2455812,04 zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy złożą odpowiednie
dokumenty i oświadczenia opisane w następnym punkcie siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
6.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.2.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
6.2.3 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co
najmniej:
Pakiet nr 1 na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 na kwotę 1648,08 zł
Pakiet nr 13 na kwotę 2455812,04 zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy złożą odpowiednie
dokumenty i oświadczenia opisane w następnym punkcie siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ lub zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA
FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczą, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu –
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
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Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał lub wykonuje należycie
przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 1 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1648,08 zł
Pakiet nr 13 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 2455812,04 zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy złożą odpowiednie
dokumenty i oświadczenia opisane w następnym punkcie siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
6.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.2.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
6.2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
6.2.2.1 Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
6.2.4 Koncesję MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ lub
zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej-.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ lub zezwolenie GŁÓWNEGO INSPEKTORA
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FARMACEUTYCZNEGO na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczą, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu –
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał lub wykonuje należycie
przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 1 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1476547,38 zł
Pakiet nr 2 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 373575,89 zł
Pakiet nr 3 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 415702,16 zł
Pakiet nr 4 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 164702,16 zł
Pakiet nr 5 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 343768,32 zł
Pakiet nr 6 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 336157,08 zł
Pakiet nr 7 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 820078,56 zł
Pakiet nr 8 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 298060,56 zł
Pakiet nr 9 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 45066,67 zł
Pakiet nr 10 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 71668,80 zł
Pakiet nr 11 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 44226,00 zł
Pakiet nr 12 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 1648,08 zł
Pakiet nr 13 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 2455812,04 zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy złożą odpowiednie
dokumenty i oświadczenia opisane w następnym punkcie siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin płatności. Waga 5

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.270-72-15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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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
1.2.2016 - 09:00

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: 1.2.2016 - 10:00
Miejscowość:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
20.Informacje dodatkowe
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (e-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl ).
Adres strony internetowej www.urazowka.piekary.pl
f) Walutą w której będzie odbywało się rozliczenie z wykonawcą jest polski złoty.
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty Dostawcy:
1.
a) W przypadku zmiany cen urzędowych leków refundowanych Odbiorca dokonywać będzie zakupu produktu
po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, iż % różnica pomiędzy ceną
urzędową a ceną ofertową jest nie większa niż z dnia otwarcia i składania ofert, i niezależna od zmian cen
urzędowych, dokonywanych po złożeniu oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę.
b) W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, Odbiorca będzie
uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 1, lub w przypadku braku takiej
możliwości z powodu naruszenia interesu ekonomicznego lub prawnego Dostawcy -strony wykreślą produkt z
umowy.
c) W przypadku wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych, Odbiorca
dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
d) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 a)-c) wymaga sporządzenia aneksu.
2.
a) W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu wskazanego w
Załączniku Nr 1, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji, Strony dopuszczają zastąpienie produktu objętego

mailto:przetarg@urazowka.piekary.pl
www.urazowka.piekary.pl
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niniejszą umową odpowiednikiem, pod warunkiem, zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna,
dawka, skład, a przypadku produktów leczniczych – ta sama substancja aktywna, ta sama droga podania) za
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
b) Umowa dopuszcza zmiany w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i wielkości
jednostkowej dawki – w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta.
c) Odbiorca każdorazowo dopuszcza możliwość dostawy leków po cenach niższych niż określone w niniejszej
umowie.
d) Odbiorca dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykreśleniu pozycji z załącznika nr 1 do umowy w
przypadku istotnej zmiany ceny, dostępności, produktu ze względu na okoliczności zewnętrzne niezależne od
Dostawcy – w takim przypadku wykreśleniu ulegnie tylko dana pozycja – pozostała część umowy pozostaje w
mocy.
e) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2. c) nie wymaga sporządzenia aneksu. 3. Dopuszcza się
zmianę ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku:
a) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej
b) zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z zastrzeżeniem, iż
zmieniona cena nie będzie wyższa niż cena przedstawiona w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik do
przedmiotowej umowy.
c) zmiany stawek podatku VAT w zakresie tych zmian – w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto i
podatek VAT – cena netto pozostanie niezmienna.
4. w przypadkach określonych w ust. 3 cena produktu leczniczego zostanie ustalona z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. Nr 122 poz. 696) tj. jako iloczyn ceny 1 DDD
leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększony o
urzędową marżę hurtową.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy/ w całości lub w części/ bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach określonych w ust. 3 naruszać będzie jej
interes ekonomiczny lub prawny. W powyższym przypadku strony zrzekają się wzajemnych roszczeń z tytułu
niewykonania umowy w pełnym zakresie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom przetargu przysługują środki ochrony
prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r poz. 907 z późn. zm.)
1. Zgodnie z art. 180 ustawy 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.

http://www.uzp.gov.pl
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej „Prezesem Izby”
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust.4 ustawy).
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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w rozdz. 7 pkt.3 niniejszej SIWZ (art. 180 ust.5 ustawy).
5. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie (art. 185 ust.2 ustawy).
7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie, w którym może uwzględnić w części lub całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.
9. Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, uczestnik
postępowania odwoławczego (tj. wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego),
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, może wniesie sprzeciw na ww. czynność
Zamawiającego. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu (art. 186 ust.4 ustawy).
10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby (art. 189 ust.1
ustawy).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamóień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015

http://www.uzp.gov.pl

