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Waszawa, 08.05.201

OGT.OSZENIE O ZAMOWIENIU

ponizej 30 000 Euro
Paedmiotem zamowienia jest dostawa lekow i produktow

iczych

>>>poNIZEJ DO pOB RANIA Spli CYFIKACJA ZAMOWIENIA I IEI ZAI,4'CZNIKI<<<

Sizczegolowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowyrn, zalqczniku 2
do specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
llodzai zam6wienia: dostawa
l rvb udzielenia zam6wienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien blicznych (Dz.
ll.22018 r., poz. 1986 ze zm.).
Wa{qSezaflalqiema- ponizej 30 000 euro.
Okres realizacli zam6wienia'. ptzez rok od dnia prrdpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dnia
zlo2enia zam6wienia - Srednio 1 razw miesiqcu.

Opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postqpowaniu oraz opis sposobu okonywania
c,ceny speNnienia tych warunk6w
O zam6wienie mogq ubiega6 s;iq wykonawcy, kt6rzy spetniajq nastqpujqce warunki dotyczqce:
nakladajq
F'osiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeZeli przeprsy
obowiqzek ich posiadania.
nakladajq
1. Posiadania uprawnieh do wykonywania okre6lonej dzialalnoSci lub czynno5ci, jr-'zeli przepisy
obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca musi wykazac,2e posiada uprawnienia do pro,wadzenia hurtowni farrnaceutycznej.
a, licencji
Sipelnienie ww. warunkuZamawiajqcy oceni na prodstawiezalqczonej aktualnej koncesji, ze
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
zamowtenta.
2t. Dysponowania odpowiedninr potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyk
3. Posiadania wiedzv i doSwiadczenia.
wykonywal lub
Wykonawca musi wykazac, ze posiada wiedzq i do6wiadcz:enie w zakresie podobnych dostaw
jako
przed
podwyk:onawca,
generalny
inem skladania
w okresie ostatnich trzech lat
wykonuje
wykonawca lub
prowadzenia
crfert, co najmniej 2 zadania polegajqce na dostawie lek6w i produktow leczniczych, a jezeli ok
nym
clzialalnoSci jest kr6tszy - w tyrn okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedazy) w zakresie ni
ktorych
do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum 2Zamawiajqcych, na r
prrowadzona byla sprzedaZ o wartoSci co najmniej 15 000 z:l brutto w skali roku dla kazdego
elnie.
Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqrdzie na podstawie zalqczonego do oferty
sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do lSpecyfikacji i zalqczonych dowod6w
wykazanych dostaw, okre6lajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b naleZyty.
4..

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacje o oSwiadczeniach idokumentach, jakie majq dostarczyC wykonawcy w celu
spelnienia warunk6w udziaNu w postgpowaniu
1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci
odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lulc ewidencji, wystawiony nie wcze5niej niz 6
r-rplywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystqpujqcych wsp6lnie, wyzej wymieniony
z:-loZy c kaZd y wyko nawca.
2l) Aktualnq koncesjg, zezwolenie, licencjq na prowadzenier hurtownifarmaceutyc:znej.
I|) Formularzoferly, wedlug zalqcznika nr I do Specyfikacji;
zl) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zalqcznika nr 2 do Specyfikacji;

,

jezeli

igcy przed
ent musi

5)Wykaz dostaw, wedlug zalqr>znika nr 4 do Specyfikacji;
6) Dowody+efereneje dotyczqce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly

ne w spos6b

nalezyty.

7)OSwiadczenie nt. dopuszczelnia lek6w i produfl6w leczniczych, wedlug zalqcznika nr 5 do

kacji

zEodnie z:

- ustawq o wyrobach medycznych

zdnia20 maja2010 r. (Dz. U. 22019 r., poz.l-/5 ze zm.) dla wyrob6w

medycznych,
- ustawq z dnia 6 wrzeSnia 20A1 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.)

produkt6w

lerczniczych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERT,{: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
Skladanie ofert czgSciowvch: nie
Skladanie ofert wariantowvch: nie

KVle!g_AS9!y_Si9I! cena oferty I 0O%.
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostqpner ogloszenie wraz z 5 zalqcznikarni (specyfik
oferty, kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw, oswiadczeniem): www
Miejsce otrzymania specyfikacjii z\t{w. strony interrnetowej ,ZamawiajEcego lub osobiscie w
Zamawiflqcego:00-910 Warsz:awa, Al.Gen. A. Chru5ciela 103, I pigtro, pok. 106.
Termin skNadania ofert: do dnia 20.05.2019 r. do godz.9:00
Ottwarcie ofert: 20.05 .2019 r. o godz. 9.15 w pok. 106
,Mlefs=cs skladania ofert: sekretariat

Wojskowej Sipecjalistyr:znejPrzychodni Lekarskiej ,,SpecLe
SPZOZ wWarszawie, 00-910 Warszawa, Al. Gern. A. ChruSciela,,Montera" 103, I piqiro, pok6j
ozynny od poniedzialku do pieltku wgodz.: 7.30-15.00.

Osoba do kontakt6w: Lidia Rokricka tel. (22) 673 52 35
e-mail : przychod nia@spzozaon. pl

Zalqczniki d o oglosze n ia
Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz zzalqcznikami:
1 ) formularzem ofertowym;
2) kosztorysem ofertowym;

3)wzorem umowy;
4)wykazem dostaw;
5) oSwiadczeniem.

formularzem

n.pl

