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Warszawa, dnia 17.04.2018 r.
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Zal. nr I do ogloszenia
SPECYFIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wteniajest dostawa artykul6w jednorazowych, opatrunkowych i pomocniczych
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa artykul6w jednorazowych, opatrunkowych i pomocniczych
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZw Warszawie. izczeg6lowy
wykaz artykul6w i planowanych iloSci zaltpuprzedstawia kosztorys ofertowy zal4czntknr 2 do SIWZ.

Zam6wienie: ponihej 30 000 euro.
3. Termin wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od
dnia
zloieniazam6wienia - Srednio Irazw miesi4cu.
2"

4.

Termin wazno$ci

parliitowaru

5.
6.

-

Wykonawca udzieli min. 12 miesigcznego terminu na dostarczony towar od dnia dostawy

Miejsce dostaw: Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny
Publiczny Zaklad opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. Gen. A. ChruSciela 103. 00-910 W-arczawa
Warunki

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,kl6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:
1) Posiadania uprawnief do wykonywania okreslonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeaeliprzeplsy prawa
nakladaj 4 obowi4zek ich posiadania,

2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym otaz osobami
3) Posiadania wiedzy i doSwiadczenia:

zdolnymi do wykonania zam6wienia.

Wykonawca musi wykaza6, 2e posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywal
lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich ftzechlatpr)ed,ierminem
skladania ofert, co najmniej 2 zadaniapolegaj4ce na dostawie arlykul6w jednorazowych, opatrunkowych,
pomocniczych, a jeLeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest kr6tszy - w tym okresie, zadani.a z za6esu
dostaw (sptzeda|y) w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i do(wiadczenia, tj,
minimum 2 Zamawiajqcych, na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzedaz o warto6ci co najmniej 6 000 zl
brutto w skali roku dla kahdego oddzielnie. Spelnienie ww. warunku Zamawiaj1cy ocenial bgdzie na
podstawie zal4czonego do oferly wykazu, spotz4dzonego wg wzoru stanowi4ceg o zal4czniknr 4 do
Specyfikacji i zal4czonych dowod6w dotycz4cychwykazatych dostaw, okreslaj4cych, czy dostawy te
zosta\y wykonane w spos6b naleLfiy.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1"

Lrformacje o o6wiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczyd wykonawcy w celu potwie rdzenia spelnienia
warunk6w udzialu w postgpowaniu.
1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru Iub

z centralnej ewidencji i informa cji o dzialatnosci gospo darczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesnig
niz 6
mresigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie wyLej wymieniony dokument
,
musi zloZy c kaLdy wykonawca.
2) Formularz oferty, wedlug zat4cznikanr 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofeftowego, wedlug zaL4cznikanr 2 do Specyfrkacji;
4)Wykaz dostaw, wedlug zal4cznlkanr 4 do Specyfikacji;
5 ) Dowody-referencj e doty cz4ce wykazanych dostaw, okreSlaj
4cych, czy dostawy te zostaly wykonane
w spos6b nale?yty;
6) oswiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w leczniczych. wedlug zal1cznlka nr
5
do Specyfikacjt, zgodnie z:
- ustaw4 o wyrobach medycznych z dma20 maja2010 r. (Dz.IJ. z 2017 r., poz.2I1)
dla wyrob6w
medycznych:
- ustaw4 z dnia 6 wrze{nia 200 I r. Prawo Ilarmaceuty czne ( Dz, IJ 2 2017 r,, poz.
22II ze zm)
dla produkt6 w leczniczy ch.
7) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postgpowaniu jezeli nie wynika ono z odpisu
z wla6ciwego rejestru lub aktualnego za$wiadczenia o wpisie do ewidencj i dziialno1ci gospodarczej
w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie jezeli dotyczy.
.

Dokumenty w formie kserokopii musza byi podwiad
czone ,, za zgodnosc z oryginalem,, przezosobg
uprawnion4
do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty przedstawione
w oryginale nie wymagaj4 poswiadcz enja zazgodno66
z oryginalem' Dokumenty wymienione w pkt, 6 muszqbyc
zLozonew oryginare,

8.

Kryteria oceny ofert i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty IOO%.
Punkty przyznane zal<ryteium: ,)cena zarealizacjg
zam6wienia" bgdq liczonewg nastgpuj
4aego wzoru:
WC = (Cmin: Cx) x 700%o gdzie:
WC - iloSd punkt6w przyznanych danej ofercie za ceng,
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postgpowaniu,
cx - cena (z vAT) podana przezwykonawcg, drakt6rego wynik;est

9.

Termin zwi4zaniaofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10. Spos6b przygotowania oferty:

obliczany.

ofertq nale?y spotzqdzicw iQZ. polskim, w formie pisemnej,
nieScieralnym atramentem, umiescii
w kopercie z adnotacia:
,,

Dortu*u artykul6w jednorazowych, opatrunkowych i pomocniczych

,,

11. Miejsce i termin zloLenia ofert:

ofertgna|e2yz|o2y6dodnia@wsekretariaciezamawiaj4cego
w warszawie, Al. Gen. A. chruSciela
,,Montera" 103, pok6j 106, I pigtro, czynny od
poniedzialku do pi4tku w godz;7.30_15.00
Otwarcie ofert nast4pi 7.05.201g r. o godz. 9.15.
Z amaw i aj qcy ni e prz ewi duj

e zebr ania o ferent6 w.
12' osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, ter. 22 673 s235,
e-mail: przychodnia@spzozaon,pl
Ewentualne zapytatia, oswiadczenia, wnioski (poza
ofert4) mohnaskladai drogg e-mail na adres wskazany
powyzej.

13. Spos6b porozumiewania sig:
Korespondencjg (pozaofert4) zamawiai4cy i wykonaw
cy przekanti4

e - mail: p rzychod ni a@spzoza,on,pl

Zal4czntkt:

1
Zal. nr 2
Zal.w

- formularzofertowy;

Zat.nr3

-kosztorys ofertowy;
-wz6rumowy;
- wykaz dostaw;

Zal. nr
Zal. nr

4

5-

oSwiadczerie o dopuszczeniu.
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