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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232926-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poddębice: Produkty farmaceutyczne
2022/S 086-232926

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 063-165329)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: PCz/ZP/3331/7/2021
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów farmaceutycznych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum 
Zdrowia” Sp. z o.o., z podziałem na 157 pakietów w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do
SWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w 
Formularzu asortymentowo - cenowym -załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 157 pakietów.Zamawiający nie dopuszcza składania 
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ofert na poszczególne pozycje pakietu. Oferta złożona na poszczególny pakiet musi obejmować wszystkie 
pozycje danego pakietu. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części 
zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 063-165329

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia zawodowej, w tym wymogi 
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik 
nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający 
nie stawia warunku w powyższym zakresie 1.2..2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
wykaże, że posiada ważne zezwolenie na wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego. W przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające odpowiednio 
wymagane zezwolenie, a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny zezwolenie na 
prowadzenie składu, 1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie, 1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty - 1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SWZ – aktualne na dzień składania ofert, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. 1.1.1 Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (ESPD), stanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy 
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących, 
aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych środków dowodowych - Zamawiający na potwierdzenie, że 
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą, 
następujących, aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych środków dowodowych. 3. Zamawiający przed 
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dnia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych: 3.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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jej złożeniem, w zakresie: 3..1.1 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanej dalej ustawą, 3.1.2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzekania zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn zm.), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezleżenie 
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do 
SWZ) c.d.
Powinno być:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art.125ust.1ustawy 
Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik 
nr3do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.1.O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy1.1nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art.108 ust.1,z zastrzeżeniem art.110ust.2 oraz na podstawie art.109 ust.1pkt.4 uPzp oraz 
art.7ust.1ustawy z dnia13kwietnia2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:1.2.1zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie1.2.2uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada 
ważne zezwolenie na wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustawy z 
dnia6września2001r.–Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W 
przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie, 
a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny zezwolenie na prowadzenie składu,1.2.3 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej-Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,1.2.4zdolności 
technicznej lub zawodowej-Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. W celu wstępnego 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca 
załącza do oferty-1.1JEDZ-Załącznik nr3do SWZ–aktualne na dzień składania ofert, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.1.1.1Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(ESPD), stanowi Załącznik nr2 do rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU)2016/7 z dnia5stycznia2016r. 
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje 
zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.2.Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone 
przez Zamawiającego wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących, aktualnych na dzień 
złożenia, przedmiotowych środków dowodowych-Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy 
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących, 
aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych środków dowodowych.3 Zamawiający przed wyborem 
najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż10dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych:3.1informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż6miesięcy przed jej 
złożeniem, w zakresie:3.1.1art108ust1pkt1i2ustawy z dnia11września 2009 r.–Prawo Zamówień Publicznych, 
zwanej dalej ustawą,3.1.2art.108ust.1pkt4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego 3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt.5ustawy Pzp, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16lutego2007r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów(Dz.U.2020r.poz1076 z późn zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna 
ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezleżenie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik nr4doSWZ)c.d.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art.125ust.1ustawy 
Pzp w formie Standardowego Formularza JEDZ (Załącznik nr3do SWZ),w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,spełnienie warunków udziału 
w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.3.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w 
zakresie art.108ust.2ustawy Pzp, jeżeli jej odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej 
nie wcześniej niż3 miesiące przed jej złożeniem;3.4oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu (oświadczenie stanowi załącznik nr6do SWZ),o którym mowa w art125 
ust.1ustawy,w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:3.4.1art.108ust.1pkt 3ustawy,3.4.2art.108 ust.1 pkt4, dotyczących orzeczenia zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,3.4.3art.108 ust.1pkt5 ustawy, 
dotyczących zawarcia umowy z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji,3.4.4art.108ust.1pkt6ustawy.3.5Odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, w zakresie art.109 
ust.1 pkt4ustawy Pzp,sporządzone nie wcześniej niż3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych bez danych3.5Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centrali 
Ewidencyjnej i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109ust.1pkt4ustawy Pzp, sporządzone 
nie wcześniej niż3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, zezwolenie 
na wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia6września 2001 
r.–Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku składnia 
oferty na leki psychotropowe i środki odurzające odpowiednio wymagane jest zezwolenie, a w przypadku 
Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny zezwolenie na prowadzenie składu. 4. Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast informacji z:4.1Krajowego Rejestru Karnego, 
o którym mowa w ust.3pkt3.1–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. Dokument, o którym 
mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,4.2Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ust.3pkt3.3 składa informację z odpowiedniego rejestru 
zawierającego informację 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. Dokument, o którym 
mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż3miesiące przed jego złożeniem4.3Odpis lub informacja z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym 
mowa w ust.3 pkt 3.5 składa dokument lub dokumenty wystawione, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
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przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dok o którym mowa powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem c.d.
Powinno być:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art.125ust.1ustawy 
Pzp w formie Standardowego Formularza JEDZ (Załącznik nr3do SWZ),w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,spełnienie warunków udziału w 
postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe.3.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art.108 ust. 
2 ustawy Pzp, jeżeli jej odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem; 3.4oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
(oświadczenie stanowi załącznik nr6do SWZ),o którym mowa w art125 ust.1ustawy,w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 3.4.1art.108ust.1pkt 
3ustawy,3.4.2art.108 ust.1 pkt4, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, 3.4.3 art.108 ust. 1pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia umowy z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,3.4.4 art.108ust.1pkt6 ustawy 3.4.5 art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 3.5 Odpis lub informacja z KRS lub 
CEiDG, w zakresie art.109ust.1pkt4ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zezwolenie na wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 6września 2001 r.–Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku składnia oferty na leki psychotropowe i środki odurzające 
odpowiednio wymagane jest zezwolenie, a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny 
zezwolenie na prowadzenie składu.4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
RP zamiast informacji z: 4.1 KRK, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1–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. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem,4.2 Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ust.3pkt3.3 
składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację 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. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż3miesiące 
przed jego złożeniem4.3Odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, o którym mowa w ust.3 pkt 3.5 składa 
dokument lub dokumenty wystawione, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury.Dok o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem c.d.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w kórym oferent będzie związany oferta
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Powinno być:
Data: 07/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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