
 

 

Kraków, 24.10. 2022r. 
 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 0-12 614 25 32 
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

                                                  

       
DZ.271.81.996. 2022           

 

Do wszystkich Uczestników postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.271.81.2022  

pn. dostawa produktów leczniczych 
 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 

powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 

04.11.2022r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022r. o godz. 

09:10. Termin związania upływa w dniu 03.03.2023 r. 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje 

zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w wyniku której, punkty: 11, 15.I., 15.II., 

16.1., 17.1., 18.I., 19 otrzymują brzmienie: 

 

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.03.2023r. 

 

Pkt. 15. I SWZ – tabela „podmiotowe środki dowodowe” 

I. 

L.p. Podmiotowe środki dowodowe 

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl


 

 

1. 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego 

 – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

 

1.A 

informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w 

zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do tego rejestru 

- sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

2. 

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  

wg załącznika nr 1a do SWZ; 

3. 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 



 

 

4. 

zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 

109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

5. 

oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1170) wg załącznika 1b do SWZ; 

5a. 

Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp wg. załącznika nr 5 do SWZ 



 

 

oraz 

 

Pkt. 15. II. SWZ  

II.  

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1 

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której 

mowa w punkcie I.1.A– składa informację z odpowiedniego rejestru 

zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych; 
                                                           
1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do obrotu produktami farmaceutycznymi (w przypadku Wykonawcy 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny), zgodnie z ustawą z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tj. np.: zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesję na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych (jeśli jest wytwórcą) lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub składu 
konsygnacyjnego produktów leczniczych, lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia – dotyczy wyłącznie 
oferowanych produktów leczniczych. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa powyżej, zostaną spełnione jeżeli 
przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w 
ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować, tą części zamówienia, z którą 
wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 
Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ 

6. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 18.II SWZ 

Wykonawca przedłoży  Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót 

przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa1  

7. 

oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z 

postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 125 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu 

(JEDZ/ESPD)   wg załącznika nr 1 do SWZ; 



 

 

 

3) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3 zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w 

pkt 1 ppkt 2 i ppkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się. 

 

Pkt. 16.1. SWZ Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 04.11.2022 r. do godz. 

09:00 w formie elektronicznej. 

 
 

Pkt 17.1. SWZ Termin otwarcia ofert 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2


 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r., o godzinie 9:10 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale 

Zamówień Publicznych (budynek A-VII). 

 

Pkt. 18.I. SWZ Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

I.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  i 2 ustawy Pzp 

oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w 

punkcie 19 SWZ. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w 

wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady  (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

Pkt. 19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

Zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie: 

„Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1  oraz  w art. 

108 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych stanowi:” 

 

Ponadto, Zamawiający dodaje pkt 19.2. o brzmieniu: 

Art. 108 ust. 2 stanowi: 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia 

o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 

euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z 

brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835). 



 

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez 
zmian. 

 

Zatwierdził 
Dyrektor Szpitala 
lek. Grzegorz Fitas 


