
Nr  sprawy: 4768/2017 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki
 na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 209.000 euro

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)

Ełk, październik 2017 r.
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I. Zamawiający

„PRO-MEDICA" w Ełku Sp. z o. o.                                                                               
ul. Baranki 24                                                                                                                
19 – 300 Ełk                                                                                                                   
NIP: 848-16-30-309, REGON: 510996861                                                                    
tel. (+48) 87 620 95 93 faks: (+48)  87 621 96 33                                                         
Adres strony internetowej: www.promedica.elk.com.pl                                                 
Adres poczty elektronicznej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną: 
zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

„PRO-MEDICA" w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19 – 300 Ełk określany dalej jako
Zamawiający  zaprasza  do  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne,  prowadzone  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  leków  oraz  środków  farmaceutycznych
w 74 pakietach dla potrzeb Apteki „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Kody CPV

Nr Pakietu  Kod CPV Opis

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,
18,19,22,27,31,32,52,74

 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

14,15 33141550-0 Produkty hematologiczne

20 33621100-0 Produkty hematologiczne

21 33661200-3 Produkty lecznicze dla układu nerwowego

23,24 33661100-2 Produkty lecznicze dla układu nerwowego

25,26 33141540-7 Produkty hematologiczne

28,29 33610000-9 Produkty lecznicze dla  
przewodu pokarmowego i metabolizmu

30 33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

33,34 33615100-5 Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

35 33651660-2 Szczepionki

36 33651600-4 Szczepionki

37,38,39,40,41,42,43,44,45 33651100-9 Środki antybakteryjne do użytku 
ogólnoustrojowego

46,47 33651200-0 Środki przeciwgrzybiczne do użytku 
ogólnoustrojowego 

48,49,50,51 33652100-6 Środki przeciwnowotworowe 

53,54,55,56,57,58,59,60 33692210-2 Preparaty odżywiania pozajelitowego 

61,62,63,64 33692510-5 Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

65 15511000-3 Mleko

66,67,68,69,70 33692500-2 Płyny dożylne

71 33692800-5 Roztwory do dializy 

72,73 24326000-5 Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i eter
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II. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209.000 euro

1. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i  podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie  przewiduje określania w  opisie przedmiotu zamówienia wymagań

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający  nie  przewiduje  dokonywania  zamówień  uzupełniających,  o  których

mowa w art. 67ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest

dostawa  leków oraz środków farmaceutycznych w 74 pakietach dla potrzeb Apteki
„Pro-Medica"  w  Ełku  Sp.  z  o.  o.,  których  szczegółowy  opis  i  ilości  zostały
przedstawione w  Załączniku  nr 1 do SIWZ.

2. Leki i środki  farmaceutyczne muszą mieć co najmniej 9 miesięczny okres ważności
licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się
taką, która obejmuje jeden pełny pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
na dowolną liczbę części zamówienia.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. W złożonych  ofertach należy podać nazwę handlową preparatu,  dawkę,  wielkość

opakowania,  nazwę  producenta  oraz  kod  EAN* –  *  dotyczy  tylko  leków
refundowanych. W przypadku,  gdy oferowane opakowanie leku zawiera inną ilość
jednostek (tabletek, ampułek itp.) Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości
opakowań.  Jeżeli  po  przeliczeniu  otrzymana  zostanie  niepełna  ilość  opakowań  –
oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania - w górę.

6. Termin realizacji dostaw cząstkowych nie dłużej niż do 2 dni roboczych od momentu
złożenia  zamówienia  cząstkowego przez  Aptekę „Pro-Medica"  w Ełku Sp.  z  o.  o.
w dni  powszednie w godzinach od 7:30 do 14:00.  Jeżeli  dostawa wypada w dniu
wolnym od pracy (sobota lub dzień świąteczny) dostawę uważa się za zrealizowaną,
jeżeli nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówień w trybie pilnym do 12 dostaw w roku.
W sytuacjach pilnych termin i miejsce dostawy będzie każdorazowo ustalony między
Zamawiającym  i Wykonawcą. Dostawa winna odbyć się w jak najkrótszym czasie,
uzgodnionym  z  Kierownikiem Apteki  Szpitalnej,  jednak  nie  dłuższym  niż  w ciągu
24 godzin od daty złożenia zamówienia.
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8. Dostawy  będą  realizowane  własnym  transportem,  na  jego  koszt  i  ryzyko  wraz
z ubezpieczeniem,  rozładunkiem i przeniesieniem do wskazanych pomieszczeń
magazynowych Zamawiającego.

9. Transport  cytostatyków  ma  odbywać  się  w  osobnych  opakowaniach  zbiorczych
oznaczonych etykietą/taśmą z napisem Uwaga: Leki cytotoksyczne (niedopuszczalne
jest transportowanie w jednym opakowaniu leków cytostatycznych z innymi lekami).

10. Opakowania  transportowe  leków  wymagających  przechowywania  w  chłodnym
miejscu  (2- 8°C)  powinny  być  odpowiednio  oznaczone  oraz  zawierać  wewnątrz
opakowania jednorazowy wskaźnik temperatury lub być zaopatrzone w inny system
pozwalający zweryfikować, bezpośrednio przy przyjęciu dostawy, właściwe warunki
transportu.

11. W przypadku braku oferowanego preparatu na rynku Wykonawca jest zobowiązany
do zastąpienia go lekiem synonimowym w cenie nie wyższej niż cena przetargowa
(po  konsultacji  z  Kierownikiem  Apteki).  Jeżeli  opakowanie  leku  synonimowego
zawiera inną ilość jednostek (np.tabletek, ampułek, itp.), należy przeliczyć jego cenę
tak, aby cena 1 jednostki (np.tabletki, ampułki, itp.) w opakowaniu była nie wyższa niż
cena 1 jednostki wg umowy przetargowej.  Za preparat synonimowy uważa się lek
zawierający  tą  samą  substancję  czynną,  w  tej  samej  dawce,  mający  te  same
wskazania do stosowania oraz tą samą postać farmaceutyczną.  Jeżeli dostarczenie
preparatu  synonimowego  nie  jest  możliwe  lub  niemożliwe  jest  dostarczenie
brakującego leku w ciągu 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia
pisemnej noty (która będzie podstawą do zakupu leku u innego Dostawcy) oraz do
pokrycia różnicy w kosztach zakupu.

12. W przypadku zmiany wielkości opakowania leku w trakcie trwania umowy, dostawca
zobowiązany jest dostarczyć lek w nowym opakowaniu. Cena leku w przeliczeniu na
jednostkę nie może być wyższa niż przetargowa.

13. Pakiet  1  –  leki  I:  poz.  229  –  244  oraz  pakiet  72  (  sub.  rec.)  -  dopuszczone  są
przeliczenia wg gramatury bez zapytań. Poz. 244 w pak. 1 – opakowanie nie większe
niż 2 kg

14. Pakiety 23 – 24 – anestetyki wziewne – wymagane jest podpisanie umowy dzierżawy.
15. Pakiet 31 – produkty lecznicze – należy podać wyceną procedury, podąjac ilość sztuk

na 1 procedurę ( 1 procedura = np. 2 sasz. Lub 2 fl lub 4 sasz. )
16. Pakiety 32 – atosiban oraz 37 – 41 – antybiotyki  – różne dawki leku o tej  samej

nazwie chemicznej winne pochodzić od jednego producenta.
17.  W pakietach 48 – 51 dopuszcza się tylko leki zgodne z aktualnie obowiązującym

obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych –
wykaz:  Leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych
wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym.

18. W  pakiecie  52  –  omalizumabum  –  dopuszcza  się  tylko  leki  zgodne  z  aktualnie
obowiązującym obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz
wyrobów medycznych – wykaz:  Leki dostępne w ramach programu lekowego.

19. Pakiet 74 – leki – import docelowy – termin realizacji do 30 dni od chwili złożenia
zamówienia.

20. Przy  zaproponowanych  lekach  za  cenę  urzędową  wg  aktualnie  obowiązującego
obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
należy wpisać w tabeli kod EAN.

21. Warunki  płatności:  należność  za  dostarczone  towary  regulowana  będzie  po
dostarczeniu  prawidłowej  faktury  przelewem  na  rachunek  wykonawcy  w  terminie
30 dni od daty otrzymania prawidłowej wystawionej  faktury dostawy cząstkowej.
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22. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  stałości  cen  dla  poszczególnego
asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 24.

23. W  trakcie  trwania  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania
Zamawiającego o okresowych obniżkach cen leków objętych umową oraz umożliwić
Zamawiającemu zakup leku po niższej cenie (np. promocje cenowe, obniżenie ceny
przez  producenta,  itp.).  Okresowe  obniżenie  ceny  leku  nie  wymaga  aneksu  do
umowy.

24. Strony dopuszczają  zmiany treści  umowy  w zakresie  wskazanym w  § 8  Projektu
umowy stanowiącego Załącznik Nr 5 lub 5a do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. każdorazowo  po uprzednim sprecyzowaniu
przez Zamawiającego tj. Aptekę „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. przedmiotu dostawy
cząstkowej. 

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5:

Wstępny brak podstaw do wykluczenia  o  którym mowa w art.  24 ust.  1  oraz
24 ust. 5 ustawy PZP zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz
z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ – Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

➢ Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedłoży
oświadczenie, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności objętej
przedmiotem  zamówienia  –  tj.  zezwolenie  na  prowadzenie  hurtowni
farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest
wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład
konsygnacyjny  –  zezwolenie  na  prowadzenie  składu  zawierające
uprawnienia w zakresie obrotu  produktami leczniczymi oraz dla Pakietu nr
1;  2;  9;  13;  22  zezwolenie  na  obrót  środkami  psychotropowymi
i narkotycznymi.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  do
złożenia  dokumentów  potwierdzających  oświadczenie  o  posiadaniu
zezwolenia na każde Jego żądanie.

➢ Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedłoży
oświadczenie,  że  posiada  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu
produktów  leczniczych  lub  Świadectwo  Rejestracji  (łącznie
z Charakterystyką  Produktu  Leczniczego)  zgodnie  z  Ustawą  Prawo
Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45
poz. 271).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia
dokumentów potwierdzających oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na
każde Jego żądanie.
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➢ Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedłoży
oświadczenie,  że  posiada   właściwe  dokumenty  dopuszczające  do
stosowania  na  terenie  Polski  i  krajów  Unii  Europejskiej  oferowanych
wyrobów medycznych w zależności od ich klasyfikacji –  zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. tj.: 

• dla  klasy  IIb   i  III  zgłoszenie  lub  powiadomienie  do  rejestru
wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z
numerem jednostki notyfikowane,  

• dla  wyrobów klasy  I  deklaracji  zgodności  oraz  zgłoszenie  lub
powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego,

• dla  wyrobów klasy  IIa  ,I  sterylnej  i   I  z  funkcją  pomiarową  :
certyfikatu  wraz  z deklaracją  zgodności  oraz   zgłoszenie  lub
powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia 
dokumentów potwierdzających oświadczenie o posiadaniu pozwoleń  
na każde Jego żądanie.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne
lub  zdolność  kredytową  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  suma   wartości
określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę:

Nr pakietu
Minimalna  wymagana  wartość
środków  własnych/  zdolności
kredytowej

1 146 137,00 zł

2   81 670,00 zł

3   34 512,00 zł

4   12 646,00 zł

5       939,00 zł

6    7 600,00 zł

7  39 207,00 zł

8  27 944,00 zł

9    4 896,00 zł 

10  36 735,00 zł

11  16 562,00 zł

12    9 015,00 zł

13    1 412,00 zł

14  80 334,00 zł
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15  24 097,00 zł

16    8 771,00 zł

17  61 845,00 zł

18  23 407,00 zł

19      3 108,0 zł

20    2 147,00 zł

21 1 812,00zł

22 5 545,00zł

23 3 116,00zł

24 15 721,00zł

25 27 562,00 zł

26 2 910,00zł

27 2 708,00zł

28 8 616,00zł

29 240,00zł

30 50 574,00zł

31 2 772,00zł

32 4 906,00zł

33 4 008,00zł

34 1 007,00zł

35 17 000,00zł

36 16 636,00zł

37 5 851,00zł

38 2 954,00zł

39 9 741,00zł

40 20 142,00zł

41 8 700,00zł

42 23 400,00 zł

43 3 084,00 zł

44 3 278,00 zł

45 679,00 zł

46 713,00 zł 

47 3 760,00zł

48 23 950,00 zł

49 13 256,00 zł

50 10 851,00 zł

51 9 600,00 zł

52 85 659,00 zł

53 12 445,00 zł
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54 9 922,00 zł

55 9 140,00 zł

56 2 220,00 zł

57 910,00 zł

58 1 400,00 zł

59 17 100,00 zł

60 42 509,00 zł

61 63 545,00 zł

62 19 052,00 zł

63 16 760,00 zł

64 3 744,00 zł

65 1 257,00  zł

66 19 165,00 zł

67 32 922,00 zł

68 2 850,00 zł

69 36 654,00 zł

70 3 967,00 zł

71 22 509,00 zł

72 1 733,00 zł

73 1 624,00 zł

74 800,00zł  zł

c) zdolności technicznej i zawodowej: 

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

2)  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia spełniania  warunków  udziału
w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  
zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących  go  z  nim  stosunków  
prawnych.
2.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi  
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji  zamówienia  (jeżeli  dotyczy) – wg wzoru w  Załączniku nr 4 do
SIWZ (Wykonawca załącza wraz z ofertą).
2.2)  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy przez  inne  podmioty  ich
sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.  24 ust.  1 pkt 13–22
i ust. 5 ustawy.
2.3)  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do
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udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą
wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
2.4) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt.
2.1), 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:
2.4.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem
2.4.2)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,
jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. V.ust. 1 ppkt
2b).
2.5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  składa  także
Załącznik nr 6 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  w/w  warunku  opisanego  w  pkt.  V.  ust.  1
ppkt 2b)  SIWZ  na  podstawie  dokumentów  załączonych  do  oferty  zgodnie
z wymogiem punktu VI. ppkt 2. SIWZ.

3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli
układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4
ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania  
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  
skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz  
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
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VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
poniższe  dokumenty  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o udzielenie zamówienia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez
tłumacza przysięgłego na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz
spełnianie warunków udziału w  postępowaniu,  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 lutego  2005  r.  o  informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiającemu  sygnatury postępowania,  w  którym  wymagane  dokumenty,
oświadczenia się znajdują.

1. W  celu  wstępnego  potwierdzenia  spełniania warunków  udziału  oraz  braku
podstaw  do  wykluczenia  Zam  awiający  żąda  od Wykonawcy załączenia  wraz
z     ofertą:

1) Formularza asortymentowo-cenowego, według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 1 do SIWZ, również w wersji edytowalnej Excel na płycie CD lub DVD.

2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych w przypadku podpisywania  oferty przez osoby nie  wpisane do
dokumentów  rejestracyjnych  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem).

4) Oświadczenie:
 

Wypełnione oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi  Załącznik nr 6 do
SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

5) Zobowiązania podmiotów trzecich: 

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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6) Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór
jego  oferty  będzie/  nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku podatkowego od towarów i  usług,  który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

7) Dowód wniesienia wadium.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnian  ia warunku  udziału  dot.  kompetencji  lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, określonego w pkt. V. ust. 1 ppkt 2a) SIWZ Wykonawca,
którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w  przedmiotowym
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty  :

1) Oświadczenie,  że  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  objętej
przedmiotem  zamówienia  –  tj.  zezwolenie  na  prowadzenie  hurtowni
farmaceutycznej  albo  zezwolenie  na  wytwarzanie,  jeżeli  wykonawca  jest
wytwórcą  lub  odpowiednio  w  przypadku  wykonawcy  prowadzącego  skład
konsygnacyjny  –  zezwolenie  na  prowadzenie  składu  zawierające  uprawnienia
w zakresie obrotu  produktami leczniczymi oraz  dla Pakietu nr  1;  2;  9; 13; 22
zezwolenie  na  obrót  środkami  psychotropowymi  i narkotycznymi.  Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających
oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na każde Jego żądanie.

2) Oświadczenie,  że  posiada  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  produktów
leczniczych  lub  Świadectwo  Rejestracji  (łącznie  z  Charakterystyką  Produktu
Leczniczego)  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Farmaceutyczne  z  dnia  06.09.2001  r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r.  Nr 45 poz. 271).  Zamawiający zastrzega sobie
prawo  do  wezwania  do  złożenia  dokumentów potwierdzających  oświadczenie
o posiadaniu pozwolenia na każde Jego żądanie.

3) Oświadczenie, że posiada  właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na
terenie Polski  i  krajów Unii  Europejskiej  oferowanych wyrobów medycznych w
zależności od ich klasyfikacji –  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010r. tj.: 

➢ dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu 
medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem 
jednostki notyfikowane,  

➢ dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub 
powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego,

➢ dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I z funkcją pomiarową : 
certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz  zgłoszenie lub 
powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia dokumentów 
potwierdzających oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na każde Jego 
żądanie.
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3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dot. sytuacji  ekonomicznej
lub finansowej, określonego w pkt. V. ust. 1 ppkt 2b) SIWZ Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

Informację  z  Banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą,  że  posiada  środki  własne  lub  zdolność  kredytową  na  kwotę  nie
mniejszą  niż  suma  wartości  określonych  dla  poszczególnych  części,  na  które
Wykonawca składa ofertę.

4. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia,  o  których  mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca złoży:

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie
pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 oraz 24  ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży  :

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 13, 14 i 21 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,
że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

3) Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem
składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

12/24



w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp.

6. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów z:

1) Pkt  5  ppkt.  a)  SIWZ  składa  informację  z  odpowiedniego  rejestru  albo,
w przypadku braku takiego rejestru,  inny równoważny dokument wydany przez
właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  w  którym  wykonawca  ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt.
5 i 6 ustawy;

2) Pkt 5 ppkt. b) i c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,
że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub  zdrowotne  albo że zawarł  porozumienie  z  właściwym organem w sprawie
spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,
w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji właściwego organu;

3) Pkt. 5 ppkt. d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 ppkt. a) i d) SIWZ powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty,
o których mowa w pkt. 5 ppkt. b) i c) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;

5) 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.  5  ppkt.  a-d  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. 

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów odpowiedniego  kraju,
w którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

Dokumenty  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Oferta wspólna - Konsorcjum
Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu
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i  zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Dokument  potwierdzający
ustanowienie  pełnomocnika  powinien  zawierać  wskazanie  postępowania
o zamówienie publiczne,  którego dotyczy,  wykonawców ubiegających się wspólnie
o  udzielenie  zamówienia,  ustanowionego  pełnomocnika  oraz  zakres  jego
umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności
za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i  musi być podpisany przez
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy
muszą  zostać  złożone  przez  osoby  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli
wymienione  we  właściwym  rejestrze  lub  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej.  Dokument  ustanowienia pełnomocnika należy przedstawić  w formie
oryginału i  dołączyć do składanej oferty.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

8.  Informacje dotyczące jawności postępowania:
1) Zgodnie  z  art.  8  ust.1  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  postępowanie

o udzielenie zamówienia jest jawne.
2) Zgodnie  z  art.  8  ust.  2  Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji

związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach
określonych w ustawie.

3) Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków
o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one
udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa
w art. 86 ust. 4.

4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli
kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.
1. brak  upublicznienia  tej  informacji  (Zamawiający  przyjmie  wyjaśnienia,

oświadczenia Wykonawcy).
2. kwalifikację  rodzajową  (na  przykład  informacje  techniczne,  technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa)
3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.:

a) działanie w kierunku ochrony fizycznej,
b) działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak  wskazania  powyższego  będzie  skutkować  ujawnieniem  przez
Zamawiającego  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez  Zamawiającego na termin
składania  ofert.  Zastrzeżenie  informacji  przez  Wykonawcę  po  terminie
składania ofert nie będzie skuteczne.

5) Jeżeli  Wykonawca  w  wyniku  składania  wyjaśnień  treści  oferty  przedłoży
Zamawiającemu dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które
nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 10. ppkt. 4 SIWZ.

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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2. W  przedmiotowym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl.
Każda,  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania.  Zamawiający wymaga,  aby powyższe,  przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej były podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną
przez Wykonawcę. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest  dla składania oferty wraz z załącznikami,  w tym
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału,
dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wpisywania we wnioskach/ ofertach adresu e-mail, na
który Zamawiający przesyłać będzie korespondencję.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień,  nie  później  niż  6  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego
nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie
tego  terminu  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

6. Jeżeli  Zamawiający przedłuży termin składania ofert,  pozostaje on bez wpływu na
bieg terminu składnia wniosków, zapytań do SIWZ.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
się na tej stronie.

8. Zamawiający  nie  będzie  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości tj:

Nr Pakietu Kwota wadium

Pakiet nr 1 8 760,00 zł

Pakiet nr 2 4 900,00 zł

Pakiet nr 3 2 070,00 zł

Pakiet nr 4    750,00 zł

Pakiet nr 5      56,00 zł

Pakiet nr 6    450,00 zł

Pakiet nr 7 2 350,00 zł

Pakiet nr 8 1 670,00 zł

Pakiet nr 9    290,00 zł

Pakiet nr 10 2 200,00 zł

Pakiet nr 11    990,00 zł

Pakiet nr 12    540,00 zł

Pakiet nr 13      80,00 zł
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Pakiet nr 14 4 800,00 zł

Pakiet nr 15 1 440,00 zł

Pakiet nr 16    520,00 zł

Pakiet nr 17 3 710,00 zł

Pakiet nr 18 1 400,00 zł

Pakiet nr 19     180,00 zł

Pakiet nr 20     120,00 zł

Pakiet nr 21     100,00 zł

Pakiet nr 22     330,00 zł

Pakiet nr 23     180,00 zł

Pakiet nr 24     940,00 zł

Pakiet nr 25 1 650,00 zł

Pakiet nr 26    170,00 zł

Pakiet nr 27    160,00 zł

Pakiet nr 28     510,00 zł

Pakiet nr 29       14,00 zł

Pakiet nr 30 3 000,00 zł

Pakiet nr 31    160,00 zł

Pakiet nr 32    294,00 zł

Pakiet nr 33 240,00 zł

Pakiet nr 34 60,00 zł

Pakiet nr 35 1020,00 zł

Pakiet nr 36 998,00 zł

Pakiet nr 37 351,00 zł

Pakiet nr 38 177,00 zł

Pakiet nr 39 584,00 zł

Pakiet nr 40 1208,00 zł

Pakiet nr 41 522,00 zł

Pakiet nr 42 1 404,00 zł

Pakiet nr 43 185,00 zł

Pakiet nr 44 196,00 zł

Pakiet nr 45 40,00 zł

Pakiet nr 46 42,00 zł

Pakiet nr 47 225,00 zł

Pakiet nr 48 1 437,00 zł

Pakiet nr 49 795,00 zł

Pakiet nr 50 651,00 zł

Pakiet nr 51 576,00 zł

Pakiet nr 52 5 139,00 zł
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Pakiet nr 53 746,00 zł

Pakiet nr 54 595,00 zł

Pakiet nr 55 548,00 zł

Pakiet nr 56 133,00 zł

Pakiet nr 57 54,00 zł

Pakiet nr 58 84,00 zł

Pakiet nr 59 1 026,00 zł

Pakiet nr 60 2 550,00 zł

Pakiet nr 61 3 812,00 zł

Pakiet nr 62 1 143,00 zł

Pakiet nr 63 1 005,00 zł

Pakiet nr 64 224,00 zł

Pakiet nr 65 75,00 zł

Pakiet nr 66 1 149,00 zł

Pakiet nr 67 1 975,00 zł

Pakiet nr 68 171,00 zł

Pakiet nr 69 2 199,00 zł

Pakiet nr 70 238,00 zł

Pakiet nr 71 1 350,00 zł

Pakiet nr 72 104,00 zł

Pakiet nr 73 97,00 zł

Pakiet nr 74 48,00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/  pieniądzu  -  wpłacone  przelewem  na  konto  BGŻ BNP  Paribas  O/Ełk
74203000451110000001038710
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c/ gwarancjach bankowych,
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty  kserokopię  wpłaty  wadium  z  potwierdzeniem  dokonanego  przelewu.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę leków oraz
środków  farmaceutycznych  do  Apteki  na  potrzeby  „Pro-Medica”  w  Ełku
Sp. z o. o. , nr sprawy 4768/2017”.
W pozostałych przypadkach innych niż pieniądz wymagane jest dołączenie do oferty
kopi  dokumentu  wystawionego na rzecz Zamawiającego natomiast oryginał należy
złożyć w oddzielnej kopercie.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
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5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wniesienie  wadium  w  pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  w  podanym  terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem
wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z
zastrzeżeniem art. 46 ust.  4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

2) 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.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono  wadium  na  podstawie  pkt  8.1.  jeżeli  w  wyniku  ostatecznego
rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zatrzymanie wadium:
1) Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca

w odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust.  3  i  3a,  z przyczyn
leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności,  o których mowa a art.  25 ust.  1,  oświadczenia,
o których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  pełnomocnictw  lub  nie  wyraził  zgody  na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
➢ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;
➢ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli

dotyczy);
➢ zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: 

1 )  M a ł g o r z a t a  K u l b a c k a  tel. (87)  621  96  50

➢ Kierown ik   Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

2)   A n e t a  W i r k o w s k a  tel. (87)   620 95 23 

➢ Kierown ik  Apteki

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia
ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem
składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” wraz z załącznikami o których
mowa w pkt. VI ppkt. 1.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

inną  trwałą,  czytelną  techniką.  Każda  strona  powinna  być  opatrzona  kolejnym
numerem  i  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.
Ewentualne  poprawki  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane
własnoręcznie  przez  osobę  podpisującą  ofertę  (upoważnioną  do  reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz).

5. Ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  na  kolejno  ponumerowanych  stronach
należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej
i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA NA PRZETARG: Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do
Apteki na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. , nr sprawy 4768/2017”  a
także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „NIE         OTWIERAĆ         PRZED    
1 4 . 11 . 2 0 1 7      r.         godz.   1 0 . 0 0      ”.

6. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych
Załączników
–  formularzy,  jakie  zostały  przedstawione  w  SIWZ.  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  złożenia  oferty  w  formie  wydruku  komputerowego  zgodnie  z  wzorami
formularzy ze SIWZ.

7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem  terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo
zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

9. Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  i  wprowadzić  zmian  w  ofercie  po  upływie
terminu składania ofert .
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  w  opieczętowanej  kopercie  zaopatrzonej  napisami  stosownie  do  wskazań
z punktu  XI.5  niniejszej  specyfikacji  należy  złożyć  w  siedzibie         Zamawiającego    
„Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.       ul.  Baranki 24;  19-300  Ełk sekretariat
pokój 504 – V piętro do dnia 14. 11  . 2 0 1 7      r.         do godz.   10      .00.   

Zmiany lub wycofanie ofert.
W każdym momencie  przed upływem terminu składania  ofert,  każdy Wykonawca
może  złożyć  ofertę  zamienną  lub  wycofać  się  z  postępowania.  Powiadomienie
o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych
zasad,  jak  składanie  oferty  tj.  w  odpowiednio  oznakowanej  kopercie  lub  innym
opakowaniu  odpowiednio  oznakowanym.  W  takich  przypadkach  koperty  lub
opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE
OFERTY”
Żadna  oferta  nie  może  być  zmieniona  lub  wycofana  po  upływie  terminu
składania ofert.

2. Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na  posiedzeniu  Komisji  Przetargowej,  które
odbędzie  się  w  dniu  w         dniu  14.11  . 2 0 1 7      r.         o         godz.   10      :30         w         siedzibie    
Zamawiającego         –   „      Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.       ul. Baranki 24; 19-300
Ełk  , pokój 0/27A

3. Otwarcie ofert jest jawne.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po
przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca  obliczy  cenę  oferty  na  podstawie  wypełnionych  Formularzy
asortymentowo-cenowych  –  Załącznik  nr  1  do  SIWZ –  odpowiednio  do  zakresu
złożonej oferty. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste pomyłki pisarskie
b) oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek
c) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych

warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

4. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje
sytuacja pokreślona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak
złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

5. Wykonawca  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie
prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1. Przyjęte kryteria oceny:

    cena – 100%

Uwaga!!! 

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do
powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  miały
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena brutto (lub cena netto po doliczonym podatku, o którym mowa powyżej) podana
w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

P = Cn x 100
           Cb

P – Wartość punktowa ceny brutto danej oferty w danym Pakiecie
Cn – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym Pakiecie
Cb – Cena brutto oferty badanej w danym Pakiecie

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie w danym Pakiecie otrzyma
100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

2. Zamawiający udzieli  zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w danym
Pakiecie będzie:
➢ zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
➢ odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
➢ spełniała warunki udziału w postępowaniu,
➢ miała  w  ogólnym  bilansie  największą  liczbę  punktów  wg  kryteriów  podanych

powyżej w danym pakiecie.

Standardy jakościowe, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez
podanie  parametrów  technicznych  każdego  z  produktów.  Dokumenty  opisujące
przedmiot  zamówienia  są  tak  precyzyjne,  że  bez  względu  na  to,  kto  będzie
wykonawcą (dostawcą) przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane
ceny  (tzn.  przedmiot  zamówienia  jest  zestandaryzowany  -  identyczny,
niezależnie  od tego,  który z  wykonawców go  wykona).  W związku z  powyższym
Zamawiający  jest  upoważniony  do  zastosowania  ceny  jako  jedynego  kryterium
wyboru  oferty  najkorzystniejszej  lub  ceny jako  jednego  z  kryteriów wyboru  oferty
o znaczeniu  ponad  60%.  Koszty  cyklu  życia  nie  zostały  uwzględnione  w  opisie
przedmiotu  zamówienia,  ponieważ  nie  mają  zastosowania  przy  dostawie  leków
i środków farmaceutycznych. 
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XV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14
ppkt.1.2  SIWZ zawiera  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. XV ppkt. 1.1 i 1.4 SIWZ
na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art.  183  Ustawy  Pzp,  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed
upływem terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia
należytego wykonania  umowy,  zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą
spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,
chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa
w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  zamówienie,  Zamawiający  przed  zawarciem  umowy  zażąda  umowy  regulującej
współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

8. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia  29 stycznia 2004r.  (t.j.  Dz.U.  z  2015 r.,  poz.2164 z póż.  zm.)
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 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 niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.

3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, o której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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4. 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.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. 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.

7. Termin wniesienia odwołania:
7.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
7.2.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
publikacji  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
7.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7.1 oraz ppkt.7.2 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;

8. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zamawiający  może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Skarga do sądu
10.1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10.2.  W  postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się
odpowiednio  przepisy  ustawy z  dnia  17 listopada 1964r.  –  Kodeks  postępowania
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
10.4.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór  projektu  umowy  stanowi  -  Załącznik  nr  5  do  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.
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XVIII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załączniki nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy.
2. Załącznik  nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3  – Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.
4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.
6. Załącznik nr 6 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

1. Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Kulbacka           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Członek Komisji : Aneta Wirkowska                                      .........................................

3. Sekretarz Komisji: Bożena Adaszewska                               ..........................................

Zatwierdził

..................................................................
data i podpis Zamawiającego
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