arszawa,16.04.2019 r.

Nr sprawy:

P

oN/ww01/2019

Zat.rc l doosloszenia
SPECYFIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6w ieniaj est dostawa artyku.t6w dezyrrfekcyjnych
em umowy jest dostawa artykul6w dezynfekcyjnych dla Wojskowej
ej ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie. SzctzegSlowy wykaz artykul6w i pla
przeds wia kosztorys oferlowy zalqcznlkrr 2 do SIWZ.
Za
ie: poniZej 30 000 euro.
Termi wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywrrych dosta
zam6wienia - Srednio I razw miesi4cu,
Przed

1

t.

Leka

2.
3.

Mi
Publi

h do 3 dni od dnia

Wykonawca udzieli min. 12 miesigcznego terminu na

towar od dnia dostawy

Woj skowa Sp ecj alisty czna P rzy cho dni a Lekarska .,,Speclek"
y Zaldad opieki Zdrowotnej w Warszawie, A1. Gen. A. ChruSciela 1

elny
00-910 Warszawa

5

listyc:znej Przychodni
anych iloSci zakupu

do staw :

Wa
mog4 ubiegad siE wykonawcy, klorzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dot
Posi
ia uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czyrmo(;ci, jeileli
j4 obowi4zek ich posiadania.
nak
Dyspo
ania odpowiednim potencjalem techniczn),rn oraz osobami zclolnymi do w
Posi
nia wiedzv i do$wiadczenia:
wca musi wykaza6,2e posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresie podob
Wy
lub wy
uje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich t
sklada
ofert, co najmniej 2 zadaniapolegaj4ce na dostawie artykul6w dezyrfekcyj
prow
ia dzialalnoSci j est kr6tszy - w tym okresie, zadania z zaLcresu dostaw (
m do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum
NTEZ
kt6rych prowadzona byla sprzedaZ o wartoici co najmniej 12 000 zlbrutto
ie, Spelnienie ww. warunku Zamawraj4cry ocenial bgdzie na porlstawie
oddzi
wy
sporz4dzonego wg wzoru stanowi4cego zalqczniknr 4 do Specyfikacji i za
wykazanych dostaw, okre6laj4cych, czy dostawy te zostaty wykonane w

Oza

1)

2)
3)

4) Sytuac
1.

rzeprsy prawa

nanla zamowlenla.
dostaw tj. wykonywal

hlal"orzed terminem
h, ajezeli okres
zy) w zakresie

Zamawtaj4cych,
skali roku dla kaZdego
do oferty
ych dowod6w
spos6b nale?yty.

ekonomicznej i finansowej.

lnformacj o oSwiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczy6 wykonawcy w celu
iahr w postgpowaniu.
warunk6w

wierdzenia spelnienia

odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaLcji o dziata
r) Aktual
jeLeli
ne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
przed tywem terminu skladania oflert.
skladania o ferty pr zez w ykonawc6w wystgpuj 4cych w sp 6 lnie, w y Zej w
W przy
ytkaZdy wykonawca.
musl
oferty, wedlug zal4cznikanr 1 do Specvfikacji;
2) Formul
Formul
kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznikanr 2 do Specyfikac-ii;
taw, wedlug zal4cznika nr 4 do Specyfikacji;
4) Wykaz
\l
-refereracj e dotycz4ce wykazanych dostaw, okreSlaj 4cych, czy dostawy te

gospodarczej,
ej nz 6 miesigcy

6)

eniony dokument

wykonane

nt, dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w leczniczych, wedlu zal4cznikam 5
ikacji, zgodniez:
zm.) dla wyrob6w
- ustaw o wyrobach medycznych z dnia2} maja 2010 r. (Dz. U. z 20I9t r., poz. 175
med znych;
- usta
z dnia 6 wrze6nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 22019 r.,poz. 499 dla produkt6w
lecznic

zw
w

wo do reprezentowania Wykonawcy w postgpowaniu, jeZeli nie wynika no z odpisu
ego rejestru lub aktualnego zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnoSc gospodarczej
oryginah"r lub kopii poSwiadczonej notarialnie - jeLeli dotyczy.

Dokumenty w

e

kserokopii musz4 byi po6wiadczorre ,,zazgodno66 z oryginalem" przez

do reprezento ania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagaj4

wymienione w pkt, 6 mtsz1byc zlolone w oryginale.

z oryginalem.

8,

bg uprawnion4
adczenia za zgodto{6

ofert i spos6b oceny ofert

Kryteria

t00%.
za kry'terium: ,,cena zarealizacjg zam6wienia" bgd4 liczone ra,g nastgpuj
WC: (Cmin
) t tOO% gdzie:
przyznanych danej ofercie zacenQ,
WC - iloSi pu
nimalna (z VAT) zaoferowana w postgpowaniu,
Cmin - cena
Cx - cena (z V T) podana przezwykonawcg, dla kt6rego wynik jest obliczany.
9. Termin iazania oferta - 30 dni od dnia otwarcia of-ert.
Waga: Cena o
Punkty prz

:

towania oferty:

10, Spos6b

Ofertg nal zy sporz4dzi(, w jgz. polskim, w formie pisemnej, nieScieralnym atr
z adnolacjq:

tem, umieScii

artykul6w dezynfekcyjnych"
inzlolenia ofert:
Ofertg nal y zloLy! do dnia 29.04.2019 r." do eodz. 9.00 w sekretariactie zamawtaj cego
w Warsza e, Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera" I03, pokoj 106, I pigtro,
iedzialku do pi4tku w godz.i 7.30-15.00
czynny od
nast4pi 29.04.2019 r. o godz. 9.15.
Otwarcie o
,,Do stawa

11, Miejsce i

Zamawraj
12. Osoba do

ni e przewid uj e zebr ania

o

ferent6w.

kt6w: Lidia Rokicka, tel. 22 673 52 35, e-mail: przychodnia@spzozaon
nia, oSwiadczenia, wnioski (poza ofert4) molna skladai drogg e-mail na

Ewentualne

res wskazany

powyhej.

13. Spos6b
Korespondenc

Zgodnie z

n.pl

informacyjna.

14. Klauzu

L

(poza ofert4) zamawiaj4cy i wykonawcy przekantj4 e - mail: prrychodni

a

a) admini

13 ust. 1 Og6lnego Rozporz4dzenia o Ochronie Danych (RODO) informuj
Paristwa danych o s ob owych j est woj skowa Sp ecj alisty czna przy cho dma

,2e:
karska ,,Speclek"

arszawre, 00-910 Warszawa al. Gen. A, Chru$ciela,,Ivlontera" 103.
SPZOZ w
a6 w sprawach
wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, zldorymmog4 sig Paristwo
b) administ
poczty
elektronicznej:
przetwa
ia Pafstwa danych osobowych za po6rednictwem
bgdzie przetwarual Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R DO w celuzwi4zanym
c) administra
m postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznr:go;
zprow
is6w orawa. atakZe
mog4 by6 udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
d) dane
podmiot
z kt6rymi admini strato r zaw arl umow g w zw iqzltt z r ealizacj 4 tslag na rzecz administratora (np.
mioty, kt6rym
kancelari4
wn4, zewnQtrznymaudytorem). Odbiorcami danych bgd4 takzre osoby lub
ia2001 rodostenie
postgpowania
o
1
ustawy
z
dnia
6
w
oparciu
art.
zostanie dokumentacja
udostgpni
ji
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
doi
e) administra r rie zamierzaprzekazywa6 Paristwa danych osobowych do panstwa trzeci
migdzl,na
f) maj4 Parl
g) Paflstwa
zakohczeni
h) przystuguj

prawo uzyskac kopig swoich danych osobowych w siedzibie admrms
osobowe bgdq przechowlnvane zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy PZP, przez
postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheli czas trwania urnowy
ania obejmuj e ca\y czas trwania umowy;
Paristwu prawo dostgpu do treSci swoich danych, ich sprostowanLia lub ogra

4lat od dnia
4 lata, okres
ia przetwarzaria,

atakhe

do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
i) podanie dan
osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbgdne do realizacjiww. ceru.
j) admini
nie podejmuj e decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu o paristwa dane

Zat4czni?,t:

Zal. rtr I
Zal. nr 2
ZaL. nr 3
Za\. nr 4

Zal.rc 5

-

-

ofertowy;
ofertowy;
umowy;
z dostaw;

-

Prrychodni

podpis

