W'arszawa,

Nr spmwy: PLAON/WR/ 06/2020

dnia 10.07.2020 r

Zal. nr 1 do ogloszenia
SPECYFIKACJA
instrukcja dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wienia iest clostawa
arlykul6w j ednorazowych, opatrunkowych
i pomocniczych
zych

Szcze96lowy
nr 2 do SIWZ.

3"

Termrn wykonania

-ptzezrok

zloizeniazam6wiema

4'
]"".fru;nosci

5'

-

_

od dnia podpisania umowy, w sukcesnvnych
dostawach do 3 dni od dnia
Srednio 7 razw miesi4cu.

wykonawca udzieli min.l2miesigcznego terminu
na dostarczony towar od dnia dostawy

Miejsce dostaw: wojskowa Specjalisty cznaprzychodnia
Lekarska ,,Speclek,, Samodzielny
Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej w
warszawie, Al, Gen. A. ct rusleta r03, 00-910
warszawa

6.

Warunki

0

zam6wienie

cy' l<t6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:
okredlonej dzialalnodci lub czynnos ci, je2eliprzepisy
prawa

l.) posiada'ia

nawadaj4o

2"1 Dysponowania oclpou'ieclnir, potencjalem
technic znym oraz.sobami zdolnymi do
3) Posiadania

wiedzy i dodwiadczenia:

wykona'ia zam6wienia.

wg wzoru stanowiEcego zal4czniknr 4 do
anych dostaw, okre$laj4cych, czy dostawy
te

1'

fj"J,f i";JiJl'*T:1ff:;ffT-entach,

jakie maj4 dostarczv<i wvkonawcy
w ceru potwierdzenia spernienra
ewidencji i informacji o dzia.lalnoSci gospodarczej,
lub ewirlencji, wystawiony nie wcze6"r"3

e1

"iz

ystgpuJ acych wsp6lnie,

O

wyzej wynieniony dokument

cyfikacji;

ikanr

2 do Specyfikacji;

kacji;
, okre5laj4cych, czy dostawy

" ::Hsff,?"# :;:;tr:::nia
H:ilH;JTbach

wvrob6w medvcznvchi prodr.rkt6w reczniczych,
wedrug zat4cznika nr 5

medvcznvch

z

dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U.

z dnia 6 wrze(nja 200r r. prawo Farmaceuty
czne (t.j. nz.
dla produkt6 w lecznjczvch.

- ustaw4

7)

te zostaly wykonane

z 2020 r., poz.l 86) dla wyrob6w

rJ. z

2020

r.,

poz. 944)

;'JlT!3"ififi';ffir"]l:H,l;;,""T#"
e _ jeZe>Ii

dotyczv,

Dol'ernrenty w formie kserokopii
muszq

byi poswiad czone ,, zt zwd.^s zqryglnargm ,,
przezosobg uprawnion4
wykonawcy'
Dokumenty
przedstawlon. *.oryginat" ,r[i"-^"grru
'eprezentowania
z orygtnalem' Dokurnenty wymienione
po(wiaclcze nia zazgocrnosi
w pkt. t
,yi-rioron"w
do

-urrf

oryginare.

B,

Kq4eria oceny ofefi i spos6b oceny
ofert
Waga: Cena oferty I00%.
za reatizacjszam6wienia" bscl4 Ticzonewg
nastspujQoeso wzoru:

i;;t:i:mrui

Y#:;':t:r;,.cena
WC - iloSi punkt6w prry"niny"h
danej ofercie za ceng,
Cmin - cena minimalna (zVAT) ,aofeiowana
w postgpo vaniu,
cx - cena (z vAT) podana przezwykonawcg,
dlakt6rego

9.

lfermin zwiqzaniaoferl4 - 30 dni
od dma otwarcia ofr
I0. iipos6b przygoLowania oferly:

3?ffJl:l:7:!"";:f,t.u

* iu'

,, Dostawa

wynik

jest obriczany.

polski''r, w fonnie pisemnej, niescierarnym
atramentem, umiescii
artykul6w jednorazowych, opatrunkowych
i pomocniczych

,,

11, Miejsce i termin zlohenia oferlr:

: T:::: :,:,:,r: ^:o

dnia,p.,-0

7 .?.0 2

9

\,

d

o so dz.

Y::Tlll;il

:^ poniedzialku do^":1,o.
"n*:"iela,Montera,,
od
pi4tku w
godz.7,30_15.00

1

e .0

0 w s ekret ari

03, pok6j 1 06, r

acie z amawi aj 4 c e go
pisrro, czynny

Otwarcie oferl nast4p i 29,07 .2020
r, o godz. 9.15.
z aruraw iai qcy ni e przewi duj e zebr
ania o f'erent6 w.
12. Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka,
tet. 22

673 5235, e_mail:

;ffi11#*

zapyLant'a' oswiadczenia,

wnioski (poza ofert4) mozna skladai
drogg e-mail na adres wskazany

13, Spos6b porozumiewania sig:
I(orespondencjg (poza ofert4) zamawiaj[cy

14.

i wykonaw cy przekazaj4 e .mail: przychodni
a@spzozaon.pl

Iflauzula informacyjna.

Kiauzul e infnmq^.,i-a *,-.-ir-^i

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og6lnego

O) informuj emy,

danych
00_9tO W

a) administratorem Paistwa

S.Z()Z w Warszawie,

2e:

przychodnialekarska,,speclek,,
103.

h

os

obowych do

pa6 stw

a trzeciego lub organizacj i

D malq Paristwo prawo uzyskai kopig swoich
danych osobowych w siedzibie
administratora,
o\
bJ Paristwa dane osobowe bgd4 przechowywane
zgodnie z art. g7 ust. 1 ustaw pzp,przez

y

okres 4 lat ocl

d'ia

,*i^::::l?_rref.*"iia

o udziele nrc zamowienia, aa je2eti
czas vwanla
trwania umowy nrzekraiza 4 lata,
JoLvu azas
przechowywania obejrnuj e caly
okres
t *^ri^;;;;
"r^,
h) przysfuguje Pafistwu prav o
dostgpu do tredci swoich danych,
ich sprostowania lub ogranicleniaprzetwaruania,
onruri.L"',;" nrzar,rro*
atakzeprawo do wniesienia skarti
'"'NProsrowanla
do organu nadzorczego,
i) podanie danych osobowych jest
dobrowo
j) administrator nie podejmuje d,ecyzjiw lne.,.jednakz" nlirtgan" do realizacji ww. celu.
spos6b zautoma yro*unyw oparciu paristwa
o
dane josobowe.

Zal4cznilo:
Zal. nr
- formularz ofertowy:
rv
-kosztorys ofertowyj
!al.
Zat. nr
- wzor umowv:
Zal. m
-wykazaostaw;
Zat. nr 5 - oSwiad czerie o dopuszczeniu.
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podpis Dyre

