Warszawa, dnia I1 .04.2018 r.

Nr sprawy: PL AON/WW0612018

Zal.nr 1 do ogloszenia
S]PECYFIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wienia j est dostawa

lek6w i produkt6w Ieczniczych

1.

2.
3,

Przedmiotem umowy jest dostawa lek6w i produkt6w Ieczniczych dla Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, A1. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103.
Szczeg6lowy wykaz artykul6w i planowanych iloSci zakupu przedstawia kosztorys ofertowy - zal4czniknt

2 doSIWZ.
Zam6wierie:poniZej 30 000 euro
Termin wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dnia
zloleniazam6wienia - $rednio I razw miesi4cu.

4,

Termin waznodci - Wykonawca udzieli min. 12 miesigcznego terminu na dostarczony towar od dnia
dostawy parlii towaru.

5,

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

6"

Warunki

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotyczEce'.

1)

Posiadania uprawniefi do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa
nakladajq obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca musiwykazai,2e posiada uprawnienia do prowadzenia hurtownifarmaceutycznej. Spelnienie
ww" warunku Zamawiaj1cy oceni na podstawie zalqczonej aktualnej koncesji, zezwolenia, licencjq
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
3) Posiadania wiedzy i do5wiadczenia:
Wykonawca musi wykazai, 2e posiada wiedzq i doiwiadczenie w zakresie podobnych dostaw, tj, wykonywal
lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem

skladaniaofert,conajmniej2zadaniapolegajqcenadostawielek6wiprodukt6wleczniczych,aje2eliokres
prowadzenia dziatalno5cijest kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzeda2y) w zakresie
niezbqdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum 2 Zamawiajqcych,
na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzeda2 o wartoScico najmniej20 000 zl brutto w skali roku dla ka2dego
oddzielnie. Spetnienie ww. warunku Zamawiajqcy oceniaf bqdzie na podstawie zalqczonego do oferty
wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dowod6w
dotyczqcych wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b nale2yty.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7. Informacje o oSwiadczeriach

i dokumentach, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwierdzenia

spelnienia warunk6w udziafu w postgpowaniu.
1) Aktualny odpis z wla$ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaLalnoSci gospodarczej,
jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze6niej nL 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofer1. W przypadku skladania oferly przezwykonawc6w

wystgpuj4cych wsp6lnie , wy1ej wymieniony dokument musi zloLyd kaldy wykonawca.
2) Aktualn4 koncesjg, zezwoTenie,licencjg naprowadzenie hurlowni farmaceutycznej.
3) Formularz oferty, wedh.rg zal1cznika nr I do Specyfikacji.
4) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznika nr 2 do Specyfrkacji.
5) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznika nr 4 do Specyfikacji.
6) Dowody-referencje dotycz4cewykazanych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaLy wykonane
w spos6b naleZyty;
7) OSwiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w leczniczych, wedlug zal1cznikaw
do Specyfrkacji zgodnre z:
- ustawQ o wyrobach medycznych z dnia20 mala 2010 r. (Dz. U. 22017 r,,poz.211) dla wyrob6w

5

meoycznycn;

-ustaw4zdnia6wrze{;nia200lr.PrawoFarmaceutyczne(Dz.U.

z2017r.,poz.22IIzezm.)

dla produkt6w leczniczy ch.
8) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postgpowaniu jeZeli nie wynika ono
z odpisu z wla{ciwego rejestru lub aktualnego za6wiadczenia o wpisie do ewidencji
dzialalno6ci gospodarczej w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej notarialnie - je2eli
dotyczy.

Dokumenty w formie kserokopii mrtsz4byi poSwiadczone ,,zazgodno66 z oryginalem" przez osobg uprawnion4
do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagaj4 po$wiadczenia za zgodnoS6
z oryginalem. Ofertg @at. rc 1) i kosztorys oferty (zal. nr 2) taleLy zlo2y6 w oryginale.
B.

Nie dopuszcza sig skladania ofert czg6ciowych i wariantowych.

9"

Kryteria oceny ofert i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty 100%.
Punkty przyznane za kryterium: ,,cena zarealizacjE zam6wienia" bQd4 liczone wg nastgpuj4cego wzoru:
WC: (Cmin: Cx) x 100%o gdzie:
WC - ilo$i punkt6w przyznanych danej ofercie za eenQ,
Cmin - cena minimalna(z VAT) zaoferowana w postgpowaniu,
Cx - cena (z VAT) podana przezwykonawcg, dla kt6rego wynik jest obliczany.
10. Termin zwi4zania ofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
11. Spos6b przygotowania oferty:
Ofertg nalezy sporz1dzic w jgz. polskim, w formie pisemnej, nieScieralnym atramentem, umieScii w kopercie z adnotacjq:

,, Dostawa lek6w
12. Miejsce

i produkt6w leczn'tczych"

i termin zloLeria ofeft:

Ofertg nale|y zloLyd do dnia 9.05.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie zamawiaj4cego:
00-910 Warszawa, A1. Gen. A" Chru$ciela ,,Montera" 103, pok6j 106, I pigtro, czynny od poniedzialku
do pi4tku w godz.:7.30-15.00

Otwarcie ofert nast4pi 9.05.2018 r. o godz. 9.15.
Zamaw taj 1cy ni e prz ewi duj e zebr ania o ferent6 w

"

13. Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka tel. 22 673 52 35, e-mail: przychodnia@spzozaon.pl
14. Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiaj4cy i wykonawcy przekazuj4 e-mail: przychodnia@spzozaon.pl

Zal4czniki:
Zal. nr 1 - formularz ofertowy

Zal.nr2

3
Zal. nr 4
Zal. rr 5
ZaL. nr

;

-kosztorys ofertowy ;
-wz6r umowy;
- wykaz dostaw;
- oSwiadczenieo dopuszczeniu,

Dyrektor

