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Warszawa, dnia 20/09/2018 

ZZP.ZP.173/18.703.18 

      WYKONAWCY 

 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: ZZP-
173/18 NA „ZAKUP LEKÓW ANTYRETROWIRUSOWYCH” CZĘŚCI 1÷9” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4:  

Nadając nowe brzmienie: 

IV. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wytwarzania lub importu/eksportu 

produktów leczniczych lub do prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi. 

2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:  

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. 

2.3. Zdolność techniczna i zawodowa:  

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 

oraz następujących przesłanek z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.: 

3.1 Wykonawcę, 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 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; 
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3.2 Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3.3 Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp., uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp. z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp., 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

3.4 Wykonawcę, 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; 

 

V. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 

1.1.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.  

1.1.1. W przypadku podpisania dokumentów przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji, Wykonawca musi dostarczyć oryginał 

stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie. 

1.2.   Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp., 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.3.   Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne - zgodnie z załączonym do oferty wzorem oświadczenia. 

1.4.   Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - zgodnie z załączonym do oferty wzorem oświadczenia. 

1.5.   Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności - zgodnie z załączonym do oferty wzorem oświadczenia. 

1.6.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

1.6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.6.2. Wykonawca może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 

kapitałowej. Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu : 

2.1. Dokument potwierdzający posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., 

poz. 1126) - dalej również „rozporządzenie ws. Dokumentów”): 

Ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku wykonawcy mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub 

ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 

ustawy Pzp. 

2.1.1. Z związku z utworzeniem magazynu depozytowego na terenie hurtowni farmaceutycznej 

wykonawcy, winien on dołączyć dokument o którym mowa w pkt. 2.1 odpowiadający lokalizacji 

utworzonego magazynu. 

2.2.Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia ws. Dokumentów): 

Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:  

Część 1: 3 600,00 -zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100), 

Część 2: 16 000,00 -zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100), 

Część 3: 30 000,00 -zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), 

Część 4: 42 000,00 -zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100), 

Część 5: 6 700,00 -zł (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset 00/100), 

Część 6: 1 300,00 -zł (słownie złotych: tysiąc trzysta 00/100),        

Część 7: 62 000,00 -zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100),  

Część 8: 7 300,00 -zł (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta 00/100),  

Część 9: 3 200,00 -zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).  

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na 

potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien on 

dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych 

części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części 

zamówienia - jeżeli dotyczy. 

3. 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. 

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce 

zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczą dokumenty wskazane w rozdz. V pkt 1.2 

SIWZ, składa dokumenty o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. Dokumentów -  w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsca zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów: 

5.1. o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia ws. Dokumentów (rozdz. V punkt 1.2. SIWZ) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp., 

5.2. o których mowa w § 5 pkt 2-4 rozporządzenia ws. Dokumentów  (rozdz. V punkt 1.1. SIWZ) - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

5.2.1.  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

7. 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 rozdz. V pkt 5 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, złożonym 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. Postanowienie rozdz. V 

pkt 6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.: 

9.1.   wykazanie spełnienia  warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1, ust. 1b ustawy Pzp. następuje łącznie; 

9.2.   wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 

następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów 

na żądanie Zamawiającego). 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.). 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż 

oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 1.3., 1.4., 1.5., wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą.  

14. Pożądane jest, aby dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca złożył wraz z ofertą na 
podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp., o którym mowa w rozdz. XII pkt 4 SIWZ.  

 

 

Zamawiający zmienia i udostępnia nowy druk oferty oraz oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy 
kapitałowej. 

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.zzpprzymz.pl 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 84. ust. 1 ustawy Pzp. ,,Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę’’. 
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