Warszaw

Nr sprawy: PLAON/WW}412OI}

dnia24.04.2019 r.

SPECYFIKACJA
nr 1 do ogloszenia
instrukcj a dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w stomatologi cznychi
lek6w stomat logicznych
Przedmiotem umowy jest dostawa artykur6w stomatologi cz.nychi lek6w
stomat
dla wojskowej Specjalistycznej przychodni Lekarskiei
,,Speclek', sp'zoZ w w
wykaz artykul6w i planowanych ilosci zakupu przedstawia kosztorys ofertowy za
Zam6wieme:ponizej 30 000 euro
Termin wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesyvnych
dosta
zloLenia zam6wtenia - Srednio I raz w miesi4cu,

1.

2.
3.

4'

Termin waZno6ci - Wykonawca udzieli min. 12 miesigcznego terminu na dostarczo
dostawy partii towaru.

5.

Miejsce dostaw:

6.

Warunki

o

zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,lctorzy spelniai4 nastgpui4ce
warunki doty,
Posiadania uprawnieri do wykonywania okre$lonej dzialalno5ci lub czynno{ci, jezeli
nakladaj 4 obowiqzek ich posiadania,

3)

do SIWZ.

h do 3 dni od dnia

towar od dnia

wojskowa Specjalistycznaprzychodnia Lekarskar,,speclek,, amodzielny
Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej w warszawie, Al. ,Gen. A. (lhrusciela I
3, 00-910
Warszawa

i)

2)

Szczeg6lowy
rtr 2

Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznymorazosobami z;dolnymi
do

zam6wienia
Posiadania wiedzy

ykonania

i doSwiadczenia:

Wykonawca musi wykazai, ze posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresi,e podobnych
wykonywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podw.ykonawca, w
okresie c
przed terminem skladania ofert, co najmniej 2 zadariapolegajace
na dostgwie narzgdzi
stomatologicznych lek6w i preparat6w leczniczych stomatologi oznych, a je1eliokres
1
dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, zadanja z zar<restdostaw (sprzeduzy)
w zak
do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum
2 zamawiai
kt6rych prowadzona byla sprzedaz o wadoSci co najmniej 15 000 zlbruttow
skali roku
oddzielnie' Spelnienie ww. warunku Zamawiaj1cy ocenial bgdzie na podstawi
e zal4czo
wykazu, sporz}dzonego wg wzor' stanowi4cego zarlczniknr 4 do specyfikacji
i
qoLyaz4cycnwyKazanycn
dotycz4cychwykazanychdostaw,
dostaw, okreslal4cych,
okreslaj4cych, czy dostawy te zostaly
zostaly wvkonar
wykonane w s
Spelnienie ww. warunku Zamawiaj1cy ocenial bgdziena podstawi e zalilczonego
do
sporz4dzonego wg wzora stanowi4cego zalqczniknr 4 do Specyfrkacj i
i zaLqczonlch do
wykazanych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w sp9s6b
nale1yry
4) S1'tuacji ekonomicznej i finansowej.

l. lnformacje

y pfawa

w, tj.
atnich trzechlat
adzenia
niezbgdnym
, na Tzecz
Ia kaZdego

do oferty

dowod6w
nale?yty.

wykazt,
od6w dotycz1cych

o oSwiadczeniachi dokumentach, jakie maj4 dostarczyc wykonawcy
w celu

spelnienia warunk6w udzialt w postgpowaniu.

1) Aktualny odpis z wla$ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
gospodarczej , jeheli odrgbne przepisy wymagai4 wpisu do rejestru

i informa cji o dzi
lub ewidencji, w1

wcze$niej niZ 6 miesigcy przed,uptywem terminu skladania ofert.
w przypadku skladania oferty przezwykonawc6w wystgpui4cych wsp6lnie
,wyLej
dokument musi zloLy c ka2dy wykonawca.
2) Formularzoferty, wedfug zal4cznikanr 1 do Specyfikacji;

lno$ci

iony nie

ilony

3) Formularz kosztorysu oferlowego, wedrug za?}cznikanr 2 do
Specyrhkacji;

4)Wykaz dostaw, wedlug zal4cznikanr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotycz4ce wykazanych dostaw, okreSlai4cych,
czy dostawy te
w spos6b nale?yty;
6)oswiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w
nr 5 do Specyfikacji, zgodnie z:

ty wykonane

gzalqcznika

- ustawq o

wyrobach medycznych z dnia20 maja2010 r. (Dz.rJ. z 2019 r..
wyrob6w medycznych;
- ustaw? z dnia 6 wrzesnia 2001 r. prawo Farmaceutyczne (Dz.rJ. 22019
r..po
dla produkt6 w leczniczy ch.
7) Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w p.stgpowaniu jezeli nie
z wlaSciwego rejestru lub aktualnego zaSwiadc zeria o wpisie do ewidencj
i dzjaLal
w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej notarialnie ie:zeli doryczv.
-

775 ze zm.) dla
499 ze zm.)

ono z odpisu
gospodarczej

Dokumenty w forrnie kserokopii mnsz4byi poSwiadczone zazgodnorii z orygitlalemprzez
bg uprawnionq
do reprezentowania wykonawcy, Dokumenty przedstawione w oryginale nie
wymagai4 pos iadczenta za
zgodno$6 z oryginalem. ofertg (zal. rtr 1) i kosztorys oferly (zal. nr 2) naleLry
ziozyi w o
e.

B,

Kryteria oceny oferl i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty 100%.

Punkty przyznane za kryterium: ,,cena zarealizacjE zam6wienia" bgd4 liczone wg
nastgpuj
WC = (Cmin: Cx) x 1ggo7o
WC - i1oS6 punkt6w przyzuanych danej ofercre za cenQ,
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postgpowaniu,
cx - cena (z vAT) podana przezwykonawcg, dla kt6rego wynik jest obliczany.

9.

Termin zwi1zania ofer14 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Skladanie ofert czg$ciowych: tak
Skladanie ofert wariantowych: nie

10.

Spos6b przygotowania oferly

ofertg naleZy sporzqdzt(' w jgz. polskim, w formie pisemnej, niescieralnym atramentem,
umiescii w k
,, Dostawa
1

1.

arlykul6w stomatologicznych,lek6w i preparat6w le,czniczych

Miejsce i terrnin zloLenia ofert:

Ofertg nale?y zlozy| do dnia 13.05.2019 r., do godz. 9.00 w sekretariacie zanrawiaiaceso:

Al, Gen. A. chrusciela ,,Montera" 103, pok6j 106, I pigtro, czynny od poniedziialku
do pi
Otwarcie ofert nast4pi 13.05.2019 r. o godz. 9.15.
Z amaw i aj qcy ni e prz ewi duj e zebr ania

12.

Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka
e-mail : p rrychod ni a@spzozaon.pl

o

tel.22

adnotacj4'.

atologicznych"

10 Warszawa,

w godz.: 7.30-15.00

673 52 35

wskazany

Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiaj4cy i wykonaw cy przekaztj4 e
mail: przychodni
14.

s

z

ferent6 w.

Ewentualne zapyrania, o6wiadczenia, wnioski (poza ofert4) moanasklada6
drogg e-mail
powyzej.

13.

e

spzozaon.pl

Klauzula informacyjna.
ln

ine wvnikai

7' Zgodnie z art' 13 ust. 1 Og6lnego Rozporzqdzeniao Ochronie Danych (RODCD
informujt
a) administratorem Pafstwa danych osobowych jest wojskowa Specjalisty
cznaprzychodnia
sPzoz w warszawie, 00-910 warszawa al. Gen. A. chrusciela,,Montera,, iog.
b) administrator wyznaczyl Inspektora ochrony Danych, zkrorymmog4 sig paristwo
konta
ptzerwarzanta Paflstwa danych osobowych_za poSrednictwem poczty
elektronio znej: przyck
c) administrator bgdzie przetwarzal Paristwa dane osobow" .ru pod.tu*
ie art. 6ust. 1 lit. c RO
zwrqzanym z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zam6wienizr publicznego;

sprawach

w celu

prawa, atak2e
tora (np.

mioty, kt6ryrn
ria 2001

ro

lub organizacji

0 maje Paristwo prawo uzyskac kopig swoich danych osobowych w siedzibie administratora
g) Paristwa dane osobowe bgd4 przechowywane zgodnie z aft. 97 ust. 1 ustaw y pZp przez
,
zakortczeniapostgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeaeli czas trwania umowy pze
przechowywania obejmuj e ca+y czas trwanra umowy;
h) przysluguje Pafstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub
atakheprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbgdne do realizacjri ww. celu;
administrator nie podejmuje decyzjiw spos6b zafiomatyzowany w oparciu o paristwa

j)

Zal1czniki:
Zal. nr 1 - fonnularz ofertowy

Zal.nr2 -kosztorys ofertowy
Zal.nr3 -wz6rumowy;
Zal. nr
Zal. nr

4

;
;

- wykaz dostaw;
oSwiadczetieo dopuszczeniu.

5-

DYRE

Wojskowej
Frzychodni
Samodzielnego

lek.
Dyrekto

4lat od dnia
4 lata, okres
aprzelwarzanTa.

osobowe.

