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SPECYFIKACJA 
Zar. nr1 do ogioszenia

instrukcja dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w stomatologi cznychi lek6w stomatologi cznych

Przedmiotem umowy jest dostawa artykul6w stomatologi ciznychi lek6w stomatologi cznych
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SpZoZw Warszawie. szczeg6lowy
wykaz arlykul6w i planowanych ilo$ci zakupu przedstawia kosztorys ofertowy zalqczntknr 2 d.o SIryZ.

Zam6wienie : ponizej 30 000 euro
Tenn-rn wykonania - przez rok od dnia podpisania umowy, w sukces).wnych dostawach do 3 dni od dnia
zloLenia zam6wienia - Srednio ). razw miesr4cu.
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4' Termin waznoSci - Wykonawcaudzieli min. 12 miesigcznego terminu na dostarczony towar od dnia
dostawy parlii towaru.

5' Miejsce dostaw: Wojskowa SpecjalistycznaPtzychodnia Lekarska,,Spec1,ek,, Samodzielny
Publiczny Zaldad opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al, Gen. A. ChruSciela 103, 00-910
Warszawa

6. Warunki

o zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonawcy,ld"orzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:1) Posiadarua uprawruef do wykonyr,vania okre$lo nej dzialalnoSci lub czynnosci, jeLeli przepi.sy prawa
nakladaj4 obowi4zek ich posiadania.

2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia.

3) Posiadania rviedzy i do(wiadczenia:
Wykonawca musi wykazac, ze posiada wieclzg i do6wiadczenie w zakresie podobnych dostaw, tj.
wykonywat lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresre ostatnich trzechLat
przed tenninem skladania ofefl, co najmniej 2 zadaniapolegaj4ce na dostawie narzgdzi
stomatologiczrtych lek6w i preparat6w leczniczychstomatologi cznych, a jeleliokres prowa dzenia
dzialalnosci jest kr6tszy w tym oh'esie, zadania z zal<resudostaw (sprzed,aLy) w zakresie niezbgdnym
do wykazania spelnienia wantnku wiedzy i rlodwi ldczenia, tj. nrinimum 2 Zamawiaj4cych, na rzecz
kt6rych prowadzona byla sprzedaz o warto6ci co najmniej 15 000 zlbrfitow skali roku dla kazdego
oddzielnie' Spelnienie ww. watunku Zamawiaj4cy ocenial bgdziena podstawi e zal4czonego do oferly
wykazu, spolz4dzonego wg wzoru stanowi4ceg o zal1cznlkru' 4 do Specyfikacj i i zal4czoiych dowo j6w
dotycz4cychwykazanych dostaw, okreslaj4cych, czy dostawy te zosialy wykonane w sposob nale117.'.

Spelnienieww' warunku Zamawiaj4cyocenial >gdzienapodstawie zal4czonegoclo of'erty wykazu,
sporz4dzonego wg wzoru. zal4czniknr 4 do Specyfikacj i i zal4czonjch dowod6u, d,otycz4cych
wykazanych dostaw, okre dostawy te zostaly wykonane * ,porob ialezyty.
4) Sytuacji ekonomicznej

1' Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostar czy(, wykonawcy w celu potwierclzenia
speinierua warunkow udziatu w poslgpowaniu.

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewiclencji i infbnnacji o dzratalnoSci
gospodarczej , jeleli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpujqcych wsp6lnie , wy4el wymienio'y
dokument musi zloZyc kaLdy wykonawca.
2) Formularzofefiy, wedlug zal4cznikanr, 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznrkanr 2 do Specyfikacji;
4) Wykaz dostaw, wedtug zalEcznlkanr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-leferencj'e dotycz4ce wykazanych dostaw, okreslaj4cych, czy dostawy te zostalywykonane

w sposob naleZyty;
6)OSwiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medy

nr 5 do Specyfikacji, zgodnie z:



- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia20 maja2010 r, (Dz. u. z 2020 r., poz,186) dla wyrob6w
medycznych;

- ustaw4 z dnia 6 wrzelnia 200I r. Prawo Farmaceuty czne (Dz, IJ . z 2020 r ,, poz. 944)
dl a pro dukt6 w leczniczy ch.

7) Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w jezeli nie wynika ono z odpisuz wla$ciwego rejestru lub aktualnego zaswiadczenia o wp cji dzialalnosci gospodar-czej
w formie orygina{u lub kopii po$wiadczonej notariarrie -

za zgodn<>6c z oryginaLemprzez osobg uprawnion4
ne w oryginale nie wymagaj4 po(wiadczenja za

rty (zal. nr 2) ndteIy zloZy| w oryginale"

B. Kryteria oceny oferl i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty 100%.
Punkty przyznane za kryterium: ,,cena zarealizacjg zamSwienia" bgda liczone wg nastgpuj4cego wzoru:WC: (Cmin: Cx) x 100%
WC - ilo$6 punkt6w e za cenQ,
Cmin - cena minimo y7 postgpowaniu,
Cx - cena (z VAT) p dla kt6rego wynik jest obliczany.

9. Termin zwi4zania ofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Skladanie ofert czg$ciowych: tak

Skladanie ofert wariantowych: nie

10. Spos6b przygotowania oferty

ofertg nale2y spotz4dzi6 w jgz. polskitn, w formie pisemnej, niescieralnym atramentem, umiescii w kopercie z adnotacr',..

,,Dostawa arlykul6w i lek6w stomatolo g iczny ch,,
11. Miejsce i termin zLohenia ofert:

ofer1Q tale2y zlo|yc do dn'ia 28.07.2020 r., do godz.9.00 w sekretariacie zamawiaj4cego: 00-910 warszawa,
Al'Gen'A'ChruSciela,,Montera"103,pok6j106,Ipigtro, czynnyodponiedzialkudopi4tkuwgodz.: 7.30-15.00
Otwarcie ofert nast4pi 28.07 .2020 r. o godz. 9.15.

Z amaw i aj qcy r-ri e prz ewi duj e zebr ania o ferent6 w,
12. Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka tel.22 673 52 35

e-mail : p rzychodni a@spzozaon.pl

Ewentualne zapytania, o$wiadczenia, wnioski (poza ofert;) mohnasklada6 clrogg e-mail na adres wskazanypowy2ej.

13. Spos6b porozumiewania sig:

I(orespondencjg (poza ofert4) zamawiajilcv i wykonaw cy przekazuj4 e mail; przychodnia @spzozaon.pl

14. Klauzula informacyjna.
I(1ut',1" ittfo*u"y-it" *yttikuj4"", urt. 13 rrt. 1 i 2 on6h"no rorporradzenia o ochronie danych (RoDo)

1' Zgodnie z art' 73 ust' 1 enia o ochronie Danyi:h (RoDo) informujemy, ze:a) administratorem Pafrst jest wojskowa Specjalisty czna przychodnia Lekarska ,,Speclek,,SPZOZ w Warszawie, Gen. A. ChruSciela,,M[ontera,, 103.b) administrator Danych, zktorymmog4 sigprzetwarzania porirednictwem poczty elekt
c) adrninistrator e osobowe na podstawie art.

zwqzanym z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

il/$^/



poz. 1429 ze zm.):
ch osobowych do paristwatrzeciego lub organizacji

f) maj4 Paf stwo prawo uzyskac kopig swoich danych osobowych w siedzibie adminisratora,
g) Paristwa dane osobowe bqd4 przechowywane zgodnie z art. 97 ust. I ustaw y pzp,przez okres 4 lat od dniazakohczenta postgpowania o udzielente zamowtenia, a jezeh czas trwania umowy przekracza4 lata, okrespzechowywania obejmuj e caly czas trwania umowy;
lr) przystuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczeni aprzerwa'zama,aIak2e do organu nadzorczego;
i) podanie rowolne, jednak2e niezbgdne do realizacjiww. ceru;j) aftrrinis w spos6b zautotnalyzowany w oparciu o paristwa dane osobowe.

Zal4czniki:
ZaL rv 1 - formularz ofefiowy;
Za*. nr 2 - kosztorys ofertowy;
Zal. nt 3 - wzor umowy;
ZaI. nr 4 - wykaz dostaw;
Zal. nr 5 - o6wiadczenieo dopuszczeniu.
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