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                                                                                Warszawa, dnia 23.12.2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 
                            03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13. 

II. TRYB POSTĘPOWANIA – przetarg nieograniczony 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO – www.spkso.waw.pl  

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

DOSTAWA LEKÓW 
 do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 (nr sprawy ZP/16/2020) 

       

Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej 

Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej mieszczącego się w   
     siedzibie Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy   
     ul. Marszałkowskiej 24/26 .  Szczegółową specyfikację leków będących przedmiotem   
     zamówienia zawiera formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

  CPV 33.60.00.00-6 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w   
    załączniku nr 1 do SIWZ. Łączna ilość – 22 pakiety: 

        1)     pakiet nr 1     – Leki oczne - Ranibizumab 
        2)     pakiet nr 2     – Leki oczne – Aflibercept 
        3)    pakiet nr 3      – Leki oczne – Adalimumab 
        4)    pakiet nr 4      – Leki oczne - Carbachol 
        5)    pakiet nr 5      – Leki oczne - Cefuroksym roztwór do wstrzyknięcia do oka        
        6)    pakiet nr 6      – Leki oczne - roztwór do wstrzyknięcia do oka (Tropicamid, Phenyephrine,                          
                                             Lidocaine                   
        7)    pakiet nr 7      – Leki oczne – krople i maści 
        8)    pakiet nr 8      – Antybiotyki I 

9)    pakiet nr 9      – Antybiotyki II 
10) pakiet nr 10   – Antybiotyki III - Voriconazol 
11) pakiet nr 11   – Leki iniekcyjne 
12) pakiet nr 12   – Leki - Methylprednisolon 
13) pakiet nr 13   – Leki - Dexametazon 
14) pakiet nr 14   – Leki - Alteplase 

           15)  pakiet nr 15   – Leki – Enoksaparyna 
        16)  pakiet nr 16   – Leki - Bevacizumab 
        17)  pakiet nr 17   – Leki – 5-Fluorouracyl 
        18)  pakiet nr 18   – Leki – Mitomycyna 
        19)  pakiet nr 19   – Leki ogólne I 
        20)  pakiet nr 20   – Leki ogólne II 
        21)  pakiet nr 21   – Leki odkażające 

              22)  pakiet nr 22   – Igły do penów i aplikatory do leków cytostatycznych                                                       

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

http://www.spkso.waw.pl/
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4. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a      
     następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie   
     podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
      Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy 

PZP; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

    Wymagania - Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni         
    farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki narkotyczne i psychotropowe    
    również  pozwolenie na obrót tymi produktami. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawcy 

c)     zdolności technicznej lub zawodowej.  
                      Wymagania – Wykonawca musi udokumentować wykonanie co najmniej 2 dostaw   
                      leków w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i   
                      doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu   
                      składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
                      o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej brutto każda w odniesieniu do   
                      każdego z oferowanych pakietów.   

  2.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek   
         określony w ust. 1 pkt 2 lit. a)  musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunek   
         określony  w ust. 1 pkt. 2 lit. b)-c). przynajmniej jeden z Wykonawców przystępujących   
         wspólnie. 

   3.   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada   
          wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  
          wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny      
          wpływ na realizację zamówienia. 

    4.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.1   
 pkt.2 lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego   

           zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub   
           sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru   
           prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Kwestię polegania na zasobie Kwestię   
           polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6  ustawy -   
           Prawo zamówień publicznych 
     5.   Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.3    

            niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni             

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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności   

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
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nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty 
polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany 
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota 
wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z 
pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP. 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wykluczy 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

      Zgodnie z art. 25a ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty    
      określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz..   
      VI.1 niniejszej SIWZ,  wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z  
      wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji   
      Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Jednolitym   
      Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ” 

        UWAGA – Wypełniając część IV formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) stanowiącego     
         załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji ἀ -      
         Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej)    
         weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału   
         w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie   
         postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego   
         oferta  zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust.1 ustawy PZP). 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,  
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie    

              ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków   
              udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z   
              wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.   Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części    
       zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw     
       wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz.   
       VI. 1 niniejszej SIWZ. 

       4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku   
             istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje   
             się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych   
             podmiotów. 
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       5.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została   
             najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie       
             aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

 Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i narkotyki   
również pozwolenie na obrót tymi produktami. 

    2)  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu   
          dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć   
          następujące dokumenty: 

 Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ 

     3)  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu   
            wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące dokumenty: 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy. 

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

 Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności.  
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SIWZ. 

 Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  
Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ 
 

          Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że   
          powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w   
          postępowaniu o udzielenie  zamówienia. 
 
           Uwaga! Zamawiający nie będzie honorował oświadczenia, o którym mowa wyżej,   
           dołączonego do oferty, chyba, że zostanie ono uzupełnione o informację, że Wykonawca   
           nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
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7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia   
Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać  zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

9.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej  
      SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w   
      art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia   
      postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub   
      budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich   
      złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że   
      mimo ich  złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby   
      unieważnienie postępowania. 

 
VIII. WADIUM – Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca   
          zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

    1)     pakiet nr 1      –     9 400,00 PLN 
2) pakiet nr 2       –     9 500,00 PLN 
3) pakiet nr 3       –        100,00 PLN 
4) pakiet nr 4       –        400,00 PLN 
5) pakiet nr 5       –     1 500,00 PLN 
6) pakiet nr 6       –     1 600,00 PLN 
7) pakiet nr 7       –     1 800,00 PLN 
8) pakiet nr 8       –         350,00 PLN 
9) pakiet nr 9       –         250,00 PLN 
10) pakiet nr 10    –          300,00 PLN 
11) pakiet nr 11    –          750,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
12) pakiet nr 12    –          550,00 PLN 

   13)   pakiet nr 13    –          100,00 PLN 
      14)   pakiet nr 14    –          150,00 PLN 

15) pakiet nr 15    –          200,00 PLN 
16) pakiet nr 16    –          650,00 PLN 
17) pakiet nr 17    –             50,00 PLN 
18) pakiet nr 18    –           200,00 PLN 
19) pakiet nr 19    –           600,00 PLN 
20) pakiet nr 20    –           150,00 PLN 
21) pakiet nr 21    –           150,00 PLN 
22) pakiet nr 22    –              15,00 PLN 

 

IX.  KRYTERIA WYBORU OFERTY:   cena    – 100 % 
 
X.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ADRES NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE, 

ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE: 

1. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2021 r. o godz. 09:30 

2.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy   
         Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 

3. Po upływie ww. terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem   
         Platformy Zakupowej Zamawiającego. 
5.  Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie   
         ofert.  

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 
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XII.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

XIII. Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

XIV. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana bez zastosowania aukcji elektronicznej 

XVI.  Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 18.12.2020 r. i opublikowane w Dzienniku     
           Urzędowym Unii Europejskiej w dniu  23.12.2020 r. 
            
       
                                                                     
 
 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                                    Naczelny Lekarz Szpitala 
                                                                                                                 dr n. med. Grażyna Broniek 


