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Warszawa, 17 kwietnia 2018 r.
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OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU
pornlej 30 000 euro

Przedmi

o

tem zamSwi enia j est

>>>P]O.N,V.EJ DO

do staw

a artyhil6w dezynfekcyj nych.

FOB]RANIA SFECY.'FfI<A9JAZAMO.,WIEN,trA LTE;J ZN-4CZNIK.I<<<

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, zal4cznil<u nr 2
do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
Ro dzaj zam6w renia: dostawa
Tryb udzieleniazam6wienia: arL 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. -Prawo zam6wieirpublicznych (Dz. U.
2017 r.,poz. 1579 ze zm.),
Warto$6 zam6wienia-ponihej 30 000 euro,
Okres realizacji zam6wienia'. przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesy'wnych dostawach do 3 dni od dnia
zlohentazam6wienia - Srednio I razw miesi4cu.
Opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych

warunk6w.
O zam6wienie mog4 ubiegad sig wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:
Posiadania uprawnief do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoS ci, jeheli przepisy prawa naldadajq
obowiqzek ich posiadania.

L.
2.
3.

4.

Posiadania uprawnied do wykonywania okre3lonej dziatalnoici lub czynnoSci, je2eli przepisy prawa nakladajq

obowiqzek ich posiadania.
Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
Posiadania wiedzyido6wiadczenia:
Wykonawca musi wykazai, 2e posiada wiedzq i doiwiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywai lub wykonuje
jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem sktadania ofert, co najmniej 2
zadania polegajqce na dostawie artykul6w do dezynfekcji, a je2eli okres prowadzenia dziatalnoici jest kr6tszy - w tym

okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzeda2y) w zakresie niezbqdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy
i doiwiadczenia, tj, minimum 2 Zamawiajqcych, na rzecz kt6rych prowadzona byta sprzeda2 o wartoSci co najmniej 1,200021
brutto w skali roku dla ka2dego oddzielnie. Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawie zalqczonego
do oferty wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiacego zal4cznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dowod6w dotyczqcych
wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b nale2yty.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

spelnienia

warunk6w udzialu w postgpowaniu.

1)

Aktualny odpis z wlaSciwego rejestr-u lub z centralnej ewidencji i infonnacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrEbne
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania oferl.
W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp61nie, wyZej wymieniony dokument musi zlo2yi
kaZdy wykonawca.
2) Fonnularz oferty, wedlug zal4cznika nr' 1 do Specyfikacji;
3) Fonnularzkosztolysu oferlowego, wedlug zal4cznika nr 2 do Specyfikacji;
4) Wykaz dostaw, wedlug zal4czntka nr 4 do Specyfikacji;
5) Tr!'6",W,qdy-referencje dotycz4ce wykazanych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w sposob naleLyty.
6) O6wiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w rnedycznych i produkt6w leczniczych, wedlug zal4cznika nr 5 do Specyfikacji.
zgodnie

z'.

- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2 1 1) dla wyrob6w medycznych;
- ustaw4 zdnia6 wrzeSnia200l r. Plawo Farrraceutyczne(Dz.U. 22017 r.,poz.221I zezm.) dlaprodukt6w
l,eczniczych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERT,{: 30 DNI OD DNIA OTV/ARCIA OFERT
Skladanie oferl czgSciowych: nie
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 10002

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpne ogloszenie wraz z 6 zalqcznlkami (.Spec:tfikacja. formularz
oferty. kosztorys ofertowy. wz6r umowy. wykaz dostaw. o6wiadczenie):
www.spzozaon.pl

Miejsce otrzyrnania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiaj4cego lub osobiScie w siedzibie
Zamawiajqcego: 00-910 Warszawa, Al.Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103, I pigtro, pok6j 106

Termin skladania ofert: do dnia
Miejsce skladania ofert: sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ
w Warszawie, 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103, I pigtro, pok6j 106, czynny w dni
powszednie od godz.: 7.30-15.00.

Osoba do kontakt6w:

Lidia Rokicka,tel.22 673 5235,

e-mail: przychod nia @spzozaon.pl

Zalqczniki do oglosze

n ia :

1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz z zatqcznikami:

1)

formularz ofertowy;

2) kosztorysem ofertowy;
3) wz6r umowy;
4) wykaz dostaw;
5) o5wiadczenie.
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