
Warszawa, 17.04.2018 r.Nr sprawy: PLAON/WR/ 041 2OI B

spECyFIKAcJA 
zaL' nr I do oqloszenia

instrukcja dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6w ieniaj est dostawa artykul6w dezynfekcyjnych

1' Przedmiotemumowyjestdostawaarlyku't6wdezynfekcyjnych dlawojskowej Specjalistycznejprzychodni
Lekarskiej 

',speclek" sPzoz w warszawie. szizegolowy wykaz artykul6w i planowanych ilo$ci zakupuprzedstawia kosztorys ofertowy zal4cznlknr 2 do SWZ,
2. Zamowienie:poniLej 30 000 euro.
3' Termin wykonania -ptzez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dniazloienia zam6wienia - $rednio 7 razw miesi4cu.

4' Termin wa2nosci - wykonaw ca udzieli min. 12 miesigcznego terminu na dostarczony towar od dnia dostawypartii towaru.

5' Miejsce dostaw: Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek,, Samodzielny
Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej w warszawie, Al. Gen. A. cli*s"i"ta 103, 00-910 warszawa

6. Warunki

o zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonaw cy,ld.6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:1) Posiadania uprawnieri do wykonyrvania okreslo nej dzialalnosci lub czynno(ci, jeLeli przepisy prawanakladaj 4 obowi4zek ich p o s i adania.
2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicz nym orazosobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.3) Posiadania wiedzy i doSwiadczema:

wykonawca musi wykaza6,2e posiada wiedzg i doswiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonyrvallub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie osiatnich trzechlatprzedterminem
skladania ofert, co najmniej 2 zadaniapolegaj4ce na dostawie artykul6w dezynfekcyj nych, a je1eli okresprowadzenia dztatalnoi;ci jest kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresudo.iuw (sprzedaLy)w zakresieniezbpdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia, tj. minimum 2 zamawiaj4cych,
na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzedaz o warlo$ci co najmniej 12 000 zlbrattow skali roku dla katdegooddzielnie' spelnienie ww. warunku zamuwiaj4cy ocenial agaziena podstawie zal4czonegodo ofertywykazu, sporz4dzonego wg wzoru stanowi4ceg o-zaL4czntkru 4 do Specyfikacj i i zalqczonych dowod6wdotycz4cychwykazanychdostaw, okreslaj4cych, czydostawy te zostalywykonane w spos6b nale1yry.4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1' Informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczy6 wykonawcy w celu potwie rdzeriaspelnieniawarunk6w udzialu w po stgp owaniu.

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,jezeli odrgbne przepisy wymagaj4wpisu do lejestru iub ewidencji, wystawiony nie wcze5niej niz 6 miesrgcyprzed uplywem terminu skladania ofert.
w przypadku skladania oferly przezwykonawc6w wystgpuj4cych wsp6rnie , wykejwymieniony dokumentmusi zloLyc kaZdy wykonawca.

2) Formularz oferty, wedlug zal1cznlkanr 1 do Specyfrkacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zar4cznrka nr 2 do Specyfrkacji;
4) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznikanr 4 do Specyfikacji;
5) Do'wody-ref,erencje dotycz4ce wykazanychdostaw, okre6laj4cych, czy dostawy te zostalywykonanew spos6b nale?yty;
6) odwiadczenie nt' dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w leczniczych, wedfug zat*cznikanr 5do Specyfikacji, zgodnie z:

- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia20 maja20l0 r. (Dz. u. z 2017 r., poz.2r1) dlawyrob6wmedycznych;
- ustaw4 z dnia 6 wrzesnia 2007 r. Prawo Fannaceuty czne (Dz. tJ. z 2017 r., poz. 22rl ze zm.)dla pro dukt6 w leczniczy ch.

7) Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu, jezeli nie wynika ono z odpisuz wlasciwego rejestru lub aktualnego zaswiadc tenia o *piri" do ewidencj i dzialalnoici gospodarczejw formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej notariarni" -j"z"ti dotyczy.
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'Przezosobg uPrawnion4

4 po5wiadczenja za zgodnoSiL w wymlenlone

8. Kryteria oceny ofert i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty I00%.
Punkty przyzftane za7<ry1'etium: ,,cena zarealizacjgzam6wienia" bgd? liczonewg nastgpujgcego wzoru:WC: (Cmin: Cx) x l00yo gdzie:

anlu,
wynikjest obliczany.

1 0. Spos6b przygotowania oferty:

ofertq nale2y sporzqdzi(' w iQz. polskim, w formie pisemnej, niescieralnyrn atramentem, umiesciiwkopercie zadnotacjq:

,,Do stawa artykul6w dezynfekcyjnych,,
I 1" Miejsce i termin zlolenia ofert:

oferlg nale?y zlo|yc do dnia 7.05.2.018 r.,.do Eodz. 9.00 w sekretari acie zamawraj4cego
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 nast4p i 7 .05 .20Ig r. o godz. 9. 1 5.

Z amaw iaj qcy ni e prz ewi duj e z ebr ania o ferent6 w.
12' osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, te|. 22 673 52 35, e-mail: przychodnia @spzozaon.pl

Ewentualne zapytatia, oswiadczenia, wnioski (poza ofert4) moLnaskladai drogg e-mail na adres wskazanypowyZej.

13. Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiai4cv i wykonaw cy przekazuj4 e - mail: przychodni a@spzozaon.pl

ZaL4czniki:
Zal. nr 1 - formularz ofertowy;
Zal. nr 2 -kosztorys ofertowy;
Zal.nr3 -wz6rumowy;
Zal. nr 4 - wykaz dostaw;
Zal. nr 5 - odwiadczenteo dopuszczeniu.
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podpis Dyrektora


