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OGT.OSZENIE O ZAMOWIENIU

ponizej 30 000 Euro

Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa lekour i produktow leczniczych

>>> po N IZEJ D o po B RAN IA spE cyFIKA c1 e zev6wr E N IA I JEI zAz.ACZNIKI<< <

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, z-alqczniku nr 2
do specyfikacji- instrukcji dla wykonawcow.

Bpdza_zaflpwteta : d ostawa
TryblrlZLelelpZAnnAlvienia: art.4 pkt. 8 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.
U.22A19 r. poz. 1843 ze zm.).

[a$o{ic zanowienia.- ponizej 30 000 euro.
Okres realizacji zam6wienia'. przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dnia
zloZenia zamowienia - Srednio 1 razw miesiqcu.

Opis warunk6w udziaNu wykonawc6w w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
ocen\/ spelnienia tych warunk6w
O zam,6wienie mogq ubiegac siq wykonawcy, kt6rzy spetniajq nastgpulqce warunki dotyczqce:
Posradania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeZeli przepisy prawa naktadajq
obowiazek ich posiadania.
1 Posiadania uprawniefi do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa nak{adajq
obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca musi wykazac,2e posiada uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Spelnienie ww. warunku Zamawialqcy oceni na podstawie zalqczonej aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobarni zdolnymi do wykonania zamowienia.
3. Posiadania wiedzy i doSwiadczenia.
Wykonawca musi wykazae ,2e posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywat Iub

wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem skladania
ofert, co najmniej 2 zadania polegajqce na dostawie lek6w i produkt6w leczniczych, a jeZeli okres prowadzenia
dziatalrroSci jest krotszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaZy) w zakresie niezbqdnym
do wyk,azania spetnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum 2Zamawiajqcych, na rzeczktorych
prowac!zona byla sprzeda2 o wartoScico najmniej 12 000 zt brutto w skali roku dla kazdego oddzielnre.
Spelnrenie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawie zalqczonego do oferty wykazu,
sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dowod6w dotyczqcych
wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaty wykonane w spos6b nalezyty.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
lnformacje o oSwiadczeniach i dokumentach, jakie majq dostarczy6 wykonawcy w celu potwierdzenia

spelnirenia warunk6w udzialu w postgpowaniu

1) Aktualny odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczel, 1eZeli

odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed

uplywem terminu skladania ofert.

W przy'padku skladania oferty przez wykonawcow wystqpujqcych wsp(rlnie, wy2ej wymieniony dokument musi

zlo2yc kazdy wykonawca.

2)Aktualnq koncesjg, zezwolenie, licencjq na prowadzenie hurtownifarmaceutycznej.

3) Forrnularzoferty, wedlug zalqcznika nr '1 do Specyfikacji;

4) Forrnularz kosztorysu ofertowego, wedlug zalqcznika nr 2 do Specyl1kacji;



5) Wykaz dostaw, wedlug zalqcznika nr 4 do Specyfikacji;
6) Dowody-r:eferencje dotyczqce wykazanych dostaw, okreslajqcyc:h, czy dostawy te zostaly wykonane w sposobnale2yly

7) OSwiadczenie nt. dopuszczenia lek6w i produkt6w leczniczych, wedlug zalqcznika nr 5 do Specyfikacjizgodnie z:

- urstawq o wyrobach medycznych z dnia
medycznych,

20 maja 2010 r. (t.j. Dz" U. z 2020 r. poz.1 B6) dta wyrobow

- ustawq z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. L).22020 r. poz.944) dlaproduktow
lec,zniczych.

TE:RMIN zwlAZANrA oFERT,{: 30 DNr oD DNrA orwARcrA OFERT
Skladanie ofert czgsciowvch: nie
SKiadanie ofert waria : nie
Kryt-eria ocenypfert: cena oferty 10Oo/o.

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpne ogloszenie wraz z s zalqcznikami (specyfikacjq, formularzemoferty' kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazemdostaw, oswiadczeniem): www.spzozaon.pl

Mie'isce otrzymania specyfikacji: zww. strony internetowej Zamawiajqcego lub osobiscie w siedzibieZamawiaiqcego: 00-910 warszawa, Ar.Gen. A. chrusciera 103, I piqrtro, pok. 106.
Termin skladania ofeft: do dnia 30.07.2020 r. do godz" 9;00Otwarcie ofert: 30"07.2020 r. o goAz. SJS w pof<. i06-' -'--

s5+*H=:9ferl sekretariat wojskowej specjalistyc znej,prz:.ychodni Lekarskiej ,,specLek,,spLet w warszawie, 00-e10 warszawa, ru. beir-4. chil#;1r.ri;ni;;,; lo3lltit., pok6j i06,czynny od poniedziatku do piqtku w godz.: 7.30_15.00.
Osoba do kontaktow: Lidia Rokicka tel. (22) 673 52 35
e-m iail : przychod nia@spzozaon. pl

Zalqczniki d o ogiosze n ia
specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz z zarqcznikami:
'1 ) formularzem ofertowym;
2) kosztorysem ofertowym;
3) w;lorem umowy;
4) w5tkazem dostaw;
5) oSwiadczeniem.


