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Ittrr sprawy: PL AON/WW031201.9
nr 1 do osloszenia

SPEC\'FIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w

przedmiotem zamSwieniajest dostawa
lek6w i produkt6w leczniczych

1. Przedmiotem umowy jest dostawa lek6w i produkt6w leczniczych dla Wojskowej listycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, Al. Gen, A. ChruSciela,,Mo era" 103.

Szczeg6lowy wykaz artykul6w i planowanych ilo$ci zakupu przedstawia kosztorys o - zal1cznlknr
2 do SIWZ.

2. Zam6wienie: ponizej 30 000 euro
3. Termin wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywn'ych dostaw

zloLenia zam6wienia - Srednio I razw miesiacu.

4. Terrnin waznoSci - Wykonawca udzieli min. 12 miesigcznego tr:rminu na dostarczony
dostawv parlii towaru.

5. Miejsce dostaw: Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,iSpeclek" ielny
Publiczny Zak\ad opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. Gen. A. ChruSciela 103 00-910 Warczawa

6. Warunki

O zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki
1) Posiadania uprawnied do wykonywania okreSlonej dzialalno5ci lub czynno5ci,

nakladajq obowiqzek ich posiada nia.

Wykonawca musi wykazai, 2e posiada uprawnienia do prowadzenia hurltownifarmac ycznej. Spelnienie

ww. wanrnku Zamawiajqcy oceni na podstawie zal4czonej aktualnej kon,cesji, zez ia, licencjq

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

3) Posiadania wiedzv i do6wiadczenia:

Wykonawca musi wykazai, ze posiada wiedzq i do3wiadczenie w zakresier podobnych

lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trz
ostaw, tj. wykonywal

lat przed terminem
skladania ofert, co najmniej2zadania polegajqce na dostawie lek6w i produkt6w lecz iczych, a je2eli okres
prowadzenia dzialalno6cijest kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sp 2y) w zakresie

mawiajqcych,niezbqdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiarlczenia, tj. minimum 2

na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzeda2 o wartoScico najmniej 15 000 zl brutto w li roku dla ka2dego

oddzielnie. Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawie zalqczo ego do oferty
wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalq nych dowod6w
dotyczqcych wykazanych dostaw, okre6lajqcych, czy dostawy te zostaly urykonane w

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
na le2yty.

7. Informacje o o6wiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu
spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu.

1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjr o dzi i gospodarczej,
jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w'ystawiony nie wcze(;ntej rnL 6
miesigcy przed uptywem terninu skladania ofert. W przypadku skladania oferty wykonawc6w
wystgpuj4cych wsp6lnie, wyLej wymieniony dokument mus;i zloZyc l:aLdy wykona

2) Aktualn4 koncesjg, zezwolenie, licencjg na prowadzenie hurtowni farrnaceutycznej.
3) Formularzoferly, wedh.rg zal4cznikanr 1 do Specyfrkacji.
4)Fortnilarz kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznlkanr 2 d<> Specyfilacji,
5) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznikanr 4 do Specyfrkacji.
6) Dow,ody-referenqj:e dotycz4cewykazanych dostaw, okredlaj4cych, czr,J dostawy te

w spos6b nale?yty;
7) OSwiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w le<:zniczych,

do Specyfikacji zgodme z:

- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 20'19 r., poz. 17

do 3 dni od dnia

ar od dnia

I przeprsy prawa

nta zamowtenta,

ty wykonane

zal4cznikaw 5

zezm.) dla wyrob6w



Wykaz dostaw, wedlug zalqcznika nr 4 do Specyfikacji;

dotyczqce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly w spos6b
nalezyty,

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

stawqowyrobach medycznych zdnia20maja201Or. (Dz. U. z2019r.,poz.17Szezm) wyrob6w
ycznych,

stawq z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.22019 r., poz:. 499 ze zm.) produkt6w

iczych.

lN ZWIAZANIA OFERTA: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
kladanie

: cena oferty 100%.

strony internetowej, na kt6rej jest dostqpne ogloszenie wraz z 5 zalqcznikami ( formularzem
kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw, oSwiadczenierm): www pl

iejsce otrzymania specyfikaqi: z ww, strony internetowej Zamawiajqcego lub osiobiscie w
: 00-9'10 Warszawa, Al.Gen. A. Chru5ciela '103, I piqtro, pok. 106.

rmin skladania ofert: do dnia 07.05.2019 r. do godz. 9:00
warcie ofert: 07.05 .2019 r. o godz. 9.15 w pok. 106

ny od poniedzialku do piqtku w godz.: 7.30-15.00.

do kontakt6w: Lidia Rokicka tel. (22) 673 52 35

: przychodnia@spzozaon.pl

ki do ogloszenia
yfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz z zalqcznikami:

form ularzem ofertowym ;

kosztorysem ofertowym ;

3) wzorem umowy;

4) wykazem dostaw;

5) o6wiadczeniem.
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