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SPECYFIKACJA

przedmiotemzam6wieniale.taostll,):Tl?ft1llY#:H"ffi 
h,oparrunkowychi

i,::f*":j:: ly1y_l:.,t dostawa artykul6w_ je dnorazowych, opatrunkc,wych idla.wojskowej Specjalistycznej przychodni Lekarskiej ,,dp""I-Jri'lffir/#ffi#
wykaz arlykul6w i planowanych ilosci zarotprtprzedstawia kosztorys ofertowy
Zamowienie: poniLej 30 000 euro.

1.

2.

3.

5. Miejsce dostaw: wojrf?yl specjalistycznaprzychodnia Lekarska.,,Speclek,,
Publiczny zaldad opieki zdrowoTnejw warszawie, Al. Gen. A. clrrusciela 10
Warunki

o zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonaw cy,rd.6rzy sperniai4 nastgpui4ce rvarunki dot1) Posiadania uprawnieri do wykonyrvania okre$lo ni lriu+itno$ci lub czynao1ci, jezeli
nakladaj 4 obowi4zek ich posiadania.

2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technic znymorazosobami zd'lnymi do wy3) Posiadania wiedzy i doSwiadczenia:

g i dodwiadczenie w zakresie podobnych
podwykonawca, w okresie ostatnich trzc

ajqce na dostawie artykul6w j ednorazowy<
purrru".uuzy cn, a Jezerr oKres prowa dzenia dzialalnosci jest krotslf - ; d;;;:i":,,' ;
i::r,y.fq':!y:) y,'akresie niezbsdnym do wykazaniu ,p"rni*tu wanLrnku wiedzyminimum 2 Zamawiaj4:y 

"\, 
na rzeczkt6rych prowadzona UVl" .pr^J;; ;;;S"*;brutto w skali roku dla kaLd.ego oddzielnie. spelnienie ww. warunku zanawiai4cy ocepodstawie zal4czonego do oferty wykazu, sporzEdzonego wg wizoru stanowi4ceg o zarESpecyfikacji izal4czonych_dowod6w dotyczlcychwykarany"hdostaw, okre$rai4cych,

zostaly wykonane w spos6b nale2fiy.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwarunk6w udzialu w postgpowaruu.

l) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informa cji o dziajezeli odrgbne przepisy wynagai4 wpisu do rejestru lub ewidencli, wystawiony niemiesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.
w przypadku skladania oferty przezwykonawc6w wystgpui4cych wsp6lnie ,wytejmusi zlo Zy c kahdy wykonawca.
2) Formularz oferty, wedlug zalEcznlkanr 1 do Specyf,rkacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zarIczrika rr- 2 d,o Specyfrkacji;
4) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznikanr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotyczqce wykazanychdostaw, okre$lai4cyc h, czy dostawy tew spos6b nalezyty;
6) oswiadczenie nt' dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w

do Specyfikacji, zgodnie z:

lrdl wykonania - przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesyw'ych dostawzloi:,enia zamowienia - drednio 1 raz w tiesiacu.
4' Termin wazno(ci - wykonawca udzieli min. r2miesigcznego terminu na dostaparlii towaru.

- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia2} maja2010 r, ( Dz. tU, z 20I9t r., poz. I75medycznych;
- ustaw4 z dnia 6 wrze(nia 2001 r. prawo Farmaceuty czne (Dz.IJ. z 2019 r., poz. 499dla produkt6 w leczniczy ch.

7) Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu jeZeli nie wynikaz wlasciwego rejestru lub aktualnego zaswiadcz""iu o *piri" clo ewidencj i dzialalnos

1.

w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej notarialnie - je'eri doryczy.
i gospodarczej

a, <lnia 17.04.2019r.
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okopii musz4 byi po$wiad czone ,, za zgodno66 z oryl:linelg4_n,,
nawcy. Dokumenty przedstawiorr" * orygir*l. ri" iilffiq
wymienione w pkt. 6 muszqbyl zlo?onew oryginale.

8. Kryteria oceny ofert i spos6b oceny ofert
Waga: Cena oferty I00%.
Punkty przyznane za kryterium: ,,cena za rearizacjgzam6wienia,, bgd4 riczone wg nastgpujWC: (Cmin : Cx) x 100%o gdzie:
WC - ilo$i punkt6w przyznanyah danej ofercie za cenQ,
Cmin - cena minimalna (zVAT) zaoferowana w postgpowaniu,
cx - cena (z vAT) podana przezwykonawcg, dra kt6rego wyniklest obriczany.9. Termin zwiEzania ofert4 _ 30 dni od dnia otwarcia ofert,
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10. Spos6b przygotowania oferly:

Ofertg nale?y sporzqdzi(, w iEZ. polskim, w formie pisemnej, nieScieralnynw kopercie z adnotacia:

,, Dostawa artykul6w jed.norazowych, opatrunkowych i p,omocniczych

11. Miejsce i termin zlolenia ofeft:
oferlg nale2y zlozyc do dnia @ w sekcetari acie zamawj
w warszawie, Al' Gen. A. chrusciela,,Montera" 103, pok6j 10r5, I pigtro, czynny
od poniedzialku do pi4tku w godz.7.30_15.00
Otwarcie ofert nast4pi29.04.2019 r. o godz. 9.15.
Z amaw iaj Ec y ni e prz ewi duj e z ebr ani a o ferent6 w.

12. Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, tel. 22 673 5235, e_mail:

Ewentualne zapytaria, oswiadczenia, wnioski (poza ofert4) moLnaskladai drogg e-mail na adpowylej. wskazany

13. Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiaiEcy i wykonaw cy przekazui4 e _ mail: przychodn

14. Klauzula informacyjna.
Kla w

l ' Zgodnie z art' 73 ust' I og6lnego Rozpor z\dzeniao ochronie Danych (RoDo) informujemyt 
l$?#yli,:iT"::i:rllollnl::_!"*r*f.t *:j+t;;ipeclaristyc znaprizychodnia LelsP zo z w wars z awi e, 0 0 - e 1 0 w u",u* i il. a;; i: ;il ;#;,lrli?ill l'i .1t 

" " o"'"
t uoT,.:,'".:::t:,r_yy:?:.:r,* 

T_:ry**," ochrony Danych, 
"k;;^mog4 sis paristwo kontaktprzetwarzania Paristwa danych osobowych. ia poiiedntcti"ri po"tty elektroniczn ej: ptzyc) administrator bgdzie przetwtrzal Paristw" d;;;;r"b"*" 

"" oTo.,awie art, 6 ust, 1 lit. c R
n.,iljlTSl^rLil1o^"_r^,try.yTl:ioudzieleniezam6wieniaf ,rult"r,r"go;d) dane osobowe mog4 by6 udostspnion" iltl";;;;;'ffi;#:?;;, na podstaw ieprzepi

i::3::""1j-!-otv-i administrator zawirtrr-o*g * iiiiiizreariizaciauslus na r,"", 
^,ti,,r'3l'01 JJI# #: :;ii:ii?l-;:i::1 ; f:f^:1

:*::',:'#:":t'":,t?TfftTii'::=|.ff:t#;y"T?'$'#"1;:TlT:3'"1fi",H'?'*?J,1do inrormacji pubricznej (Dz.rJ. 
';0lB;-.;;;. ,;;;;;;;;;' 

" ""' I usrawv z dnta 6 wrzesn
e) administrator nie zamierzaprzekazywac Pafstwa a""vJ.lfuowych do paristw. trzeciego lumigdzynarodowej;

0 maj+ Paristwo prawo uzyskai kopig swoich danych osobowych w siedz:ibie administratora.g) Paristwa dane osobowe b9d4 przechowywane zgodnie z art. 97 ust. I ustaw y pzp,,przez okres



;*:il,Jtr"::j:#,:i:,:::gl":" zam6wienia , a jeteli czas trwariaumowyprzechowywania obejmuj e ca.ly czas trwaniaumowy;

;;;;i, dan ch, ich sprostowarLia lub ograniatakZg Dlawo do rxrniccio-io -l-^--.: -r^ -
T:YO:?*o,do 

wniesienia skargr do organu nadzorczego;

;l f#l*::i :*:y:1 i11a"9-woi,,", 1 
"d,,uk"" "il,i u a"" do r e atizacj iww. c eru.j) administrator nie podejmuje d ecvzji,' .;;;#;;;"rr;ff;';:l"1T:ilil;i""t:;

Zalycznil<t:

Zal. rtr | - fotmularzofertowv:
Zal. nr 2 -kosztory. ofertowv;
Zal. nr 3 - wz6r umowy;
Zal. rv 4 - wykaz dostaw;
Zal.nr 5 - o$wiadczerieo dopuszczeniu.

4 lata, okles

osobowe.

podpis


