Warsza

, dnia 08.05.2019 r"

lrlr sprawy: PL AON/WR/0512019
L nr 1 do ogloszenia

SPEC\TIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wieniaj est dostawa
Iek6w i produk.6w leczniczych

1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest dostawa lek6w i produkt6w \eczniczychdla Wojskowej Speq listycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, A1. Gen, A. ChruSciela
" 103.
Szczeg6lowy wykaz artykul6w i planowanych iloSci zakupu przedstawia kosztorys ofi owy - zal1cznlknr
2 do SNVZ.
Zam6wienie: ponihej 1]0 000 euro
Termin wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostaw
do 3 dni od dnia
zlolenia zam6wienia - Srednio 7 razw miesi4cu.

4.

Termin wazno$ci - Wykonawcaudzieli rnin. 12 miesigcznego terminu na dostarczony
dostawy partii towaru,

5.

Miejsce dostaw: Wojskowa SpecjalistycznaPrz",ychodnia Lekarska,,fipecl-ek"
Publiczny Zaldad opieki Zdrowotnej w Warszawie, A1. Gen. A. Cllu6ciela 103,

6.

Warunki

o

l)

zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonawcy,ldlrzy spelniaj4 nastgpuj4ce wzrunki dot

Posiadania uprawnied do wykonywania okreSlrcnej dziafalnoSci lub czynnoSci,
nakladajq obowiqzek ir:h posiadania.
Wykonawca musi wykazai, ze posiada uprawnienia do prowadzenia hurtownifarmace
ww. warunku Zamawiaj4cy oceni na poclstawie za*4czonej aktualnej koncesji, zezwo
na prowadzenie hurtowni fa rmaceutycznej.
2) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
3) Posiadania wiedzy i do5wiadczenia:
Wykonawca musi wykaza6, 2e posiada wiedzq i do$wiadczenie w zakresie podobnych
lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich tr
skfadania ofert, co najrnniej 2zadania polegajqce na dostawie lek6w i produkt6w lecz
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (
niezbqdnym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i do5wiadczenia, tj. minimum 2
narzecz kt6rych prowadzona byla sprzeda2 o warto6cico najmniej15 000 zl brutto w
oddzielnie. Spelnienie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawie zalqczo
wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczo
dotyczqcych wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7. Informacje o oSwiadczeniach

i dokumentach, jakie rnajq dostarczyi wykonawcy w celu

r od dnia

dzielny
-910 Warszawa

:

li

przepisy prawa

tycznej, Spelnienie
, licencjq
nanta zamowtenra.
, tj. wykonywat

lat przed terminem
iczych, a je2eli okres
zy) w zakresie

mawiajqcych,
li roku dla kazdego
do oferty
h dowod6w

nale2yty,

wierdzenia

spelnienia warunk6w udziatu w postgpowaniu.
1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzi
jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie

oSci gospodarczel,

iej nZ 6
miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. w przypadku sklademia oferty
wykonawc6w
wystgpuj 4cych wsp6lnie , wylej wymieniony dokument must zloIyc kaldy wykona ca.
2) Aktualn4 koncesjg, zezwolenie,licencjg na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
3) Formularz oferty, wedlug zal4cznika nr 1 do Spr:cyfikacji.
4) Formularz kosztorysu ofertowego, wedfug zalqcznika nr 2 do Specyfikacji.
5) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznika rr 4 do Specyfikacji.
6) Dowod5r-referencje dotyczqce wykazanych dos1.aw, okreSlaj4cych, czy dostawy te
wykonane
w spos6b nale214y;
7) O{wiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w lec:zniczych,w
zal4cznikanr 5
do Specyfikacji zgodnie z:
- ustaw4 o wyrobach medycznych zdrtia20 maja 2010 r. (Dz.U.22019 r.,poz.175
zm.) dlawyrob6w

medycznych;
- ustaw4 z dnia 6 wrzelnia 200I r. Prawo Farmaceuty czne (Dz. rJ
dla pro dukto w leczniczy ch.

B)

. z 2019 r., poz. 4

Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu jeZeli nie

zezm.)
ono

z odpisu z wla5ciwego rejestru lub aktualnego zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej w formie oryginalu lub kopii poSwiaclczonej notarialnie
dotyczy.

-

Dokumenty w formie kserokopii muszQ byi po6wiadczone ,,za zgodnoll z oryginalem', przez
do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wyrnagaj4 podwi
z oryginalem. oferlg @al. nr 1) kosztorys oferty (zal. nr 2) nalezy zloLy| w oryginale.

bg uprawnion4

'iazazgodno66

i

8.

Nie dopuszcza sig skladania oferl czgSciowych i wariantowych.

9, Kryteria oceny ofert

i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty I00%.
I'unkty przyznane zakryteriunl: ,,cena zarealizacjg zam6wiertia" bgd4 liczone wg nastgpuj
WC: (Cmin : Cx) x l00o/o gdzie
WC - iloS6 punkt6w przyznanych danej ofercie za ceng,
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postgpowaniu,
cx - cena (z vAT) podana przezwykonawcg, dla kt6rego wynik jest obliczany.
10. Termin zwi4zania ofert4 - 30 dni od dnia otwar.cia oferl.
11, Spos6b przygotowania oferly:

Ofertg nale?y sporz4dzi6 w jQz. polskim, w formie pisemnej, niescieralnym atrarnentem, u
z adnolacjq:
,, Dostawa lek6w
12" Miejsce

i produkt6w leczniczych,,

i termin zloheria ofert:

Oferlg naIe|y

zloty!

do dnia 20.05.2019 r., do godz. 9,00 w sekretariacie zamau,iaj4cego:

00-910 warszawa, Al. Gen. A. chrusciela,,Montera" 10.J, pok6j 106, I pigtro, czynny od
clo piEtku

w godz.':7.30-15.00

Otwarcie ofert nast4pi20.05.2019 r. o godz. 9.15.
21,

amaw taj qcy ni e prz ewi duj e z ebr ania

13. Osoba do kontakt6w: Lidia

o

feren t6 w.

llokicka tel.22 673 52 35, e-.mail: przychodnia@spzozaon.pl

14. Spos6b porozumiewania sig:
K.orespondencjg (poza ofert4) zamawiai4cy

i wykonaw cy przekazui4 e-mail:

ZalEczniki:
Zal. nr 1 - formularz ofertowy;
Zal. nr 2 - kosztorys ofertowy;

Zal.rtr3 -wz6rumowy;

4 - wykaz dostaw;
Zal. rtr 5 - oSwiadczetieo
Zal. nr

dopuszczeniu.
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