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OGT.OSZENIE O ZAMOWIENIU

ponizej 30 000 Euro

Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w i produktow leczniczych

'PON IZEJ D O PO BRAN tA S PECYFIIG C1e ZAVOWT EN 1A I IEI ZAt !CZNII(< < <

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, zalqczniku nr 2
do specyfikacji- instrukcji dla wykonawcow.

Ro_d"Zat Z-am owlemA : d o stawa

IfyfudZtdelra zgnggpnf_A: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz.
U.22017 r., poz.1579 ze zm.).

ltaflq$e^4AmqWipnia - ponizej 30 000 euro
Okres realizacli zamowienia:przez rokod dnia podpisania umowy, wsukcesywnych dostawach do 3 dniod dnia
zlo2enia zamowienia - Srednio 1 raz w miesiqcu.

Opis warunkow udziaNu wykonawc6w w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunk6w
O zamowienie mogq ubiegac siq wykonawcy, ktorzy spelniajq nastgpujqce warunki dotyczqce:
Posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlone.l dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa nakladajq
obowiqzek ich posiadania.
'1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dzialalno6ci lub czynnoSci, jeZeli przepisy prawa nakladajq
obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca musi wykazac, Ze posiada uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy oceni na podstawie zalqczonej aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji
na prowadzenie hurtown i farmaceutycznej.
2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
3. Posiadania wiedzy i do5wiadczenia,
Wykonawca musi wykazac, 2e posiada wiedzg i doi;wiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywa.l lub
wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem skladania
ofert, co najmniej 2zadania polegajqce na dostawie lekow i produkt6w leczniczych, a jeZeli okres prowadzenia
dzialalno3ci jest kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedazy) w zakresie niezbqdnym
do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum 2Zamawiajqcych, na rzeczktorych
prowadzona byla sprzedaz o warto6ci co najmniej 20 000 zl brutto w skali roku dla kaZdego oddzielnie.
Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawie zalqczonego do oferty wykazu,
sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dowod6w dotyczqcych
wykazanych dostaw, okre6lajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w sposob nale?yty"

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacje o o6wiadczeniach i dokumentach, jakie majq dostarczy6 wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunk6w udziaNu w postgpowaniu
1)Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o dzia{alnoSci gospodarczej,le2eli
odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed

uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystqpujqcych wspolnie, wyzej wymieniony dokument musi

zloZyc kazdy wykonawca.

2) Aktualnq koncesjg, zezwolenie, licencjg na prowadzenie hurtownifarmaceutycznej.
3) Formularzoferly, wedlug zalqczntka nr 1 do Specyfikacyl;

4) Formularz kosztorysu ofertowego, wed.lug zalqcznika nr 2 do Specyfikacji;



5) Wykaz dostaw, wedlug zalqcznika nr 4 do Specyfikacjr;

6) DoWody-refentlneje dotyczqce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b

nalezyty.

7)OSwiadczenie nt. dopuszczenia lekow i produkt6w leczniczych, wedlug zalqcznika nr 5 do Specyfikacji

zgodnie z'.

-ustawqowyrobach medycznych zdnia20maja2010r. (Dz. U.22017 r.,poz.211)dlawyrob6w
medycznych,

- ustawq zdnia 6 wrze6nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (D2.U.22017 r., po2.2211 ze zm.)dla produkt6w

leczniczych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERT{: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT

-Skladan i-e Qfe_rt czeSciowych : n ie

SKladanie- -olert war ia ntqv-vYqh : n ie

Kr.Vteriaq.gsnv -o_feJ:li cena oferty 100%.

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpne ogloszenie wraz z 5 zaNqcznikami (specyfikacjq, formularzem

oferty, kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw, oSwiadczeniem): www.spzozaon.pl

Miejsce otrzymania specyfikacji'. zwN. strony internetowejZamawiajqcego lub osobiScie w sredzibie

Zamawiajqcego:00-9'10 Warszawa, Al.Gen. A. ChruSciela 103, I pigtro, pok. 106.

Termin skNadania ofert: do dnia 09.05.2018 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofeft: 09.05.2018 r. o godz. 9.15 w pok. 106

Mtgi9Sg"S,Xladgnia-Sre{: sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ
w Warszawie, 00-910 

.Warszawa, 
A1. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103, I pigtro, pok6j 106, czpny

od poniedzialku do pi4tku w godz.: 7.30-15.00.

Osoba do kontaktow: Lidia Rokicka tel. (22) 673 52 35

e-mail : przychod nia@spzozaon. pl

ZaNqczniki d o o glosze n ia

Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz zzalqcznikami:
1 ) formularzem ofertowym ;

2) kosztorysem ofertowym ;

3)wzorem umowy;

4)wykazem dostaw;

5) oSwiadczeniem.

Dyrektor


