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Warszawa, dnja 10.01,2020 r.
Zal. nr

SPECYFIKACJA
rnstrukcja dla Wyronawcow
przedmiotem zam6wieniaj
est dostawa
lek6w i produkt6w \eczniczych

l.

Przedmiotem umowy jest dostawa
lek6w i
Przychodni Lekarskiej
,,Speclek,, SpZoZ
Szczcg6lowy wykaz*ivr*ro*YY
Z do
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do ogloszenilr

ch dla Wojskowej Specjalistycznej
en' A' chru(ciela,,Montera'i 103.
edstawia kosztorys ofertowy ^

ipll,ro*un
r vrq'uw.lr

S::WZ,

I

zal*cznik nr

30 000 euro

przez rokod dnia podpisania
umowy' rv
- Srednio I raz w miesi4cu.

sukces

nych dostawach do 3 dni od dnia

udzieli min' 12 miesiscznego terminu
na dostarczony towar od

ff#J;"ffi:h"Xtu""awca

d'ia

Mieisce dostaw: wojskowa Specjalisty
crnaPrzychodnia Lekarska
,,Speclek,, Samodziel'y
Publiczny zaklad' opieki zdiciotnej'w
warszawle, Al. G",r. a. ciiruscr"tu
t o:, 00-91 o warszawa
Warunki

zam6wienie mogQ ubiegai sig
wykonaw cy, ktorzyspelniaj4 nastgpujEce
warunki dotycz4ce:

;ffi:::ilir:tr1:ff:rH,:JHIwania

okresronej o)i,rurnos.i rub czynno6ci,
jezeri przepisy prawa

wykonawca musi wykazai' ze posiada
uprawnienia do prowadzenia rhurtownifarmacerrrrrnznai
rur ruwnr rarmaceutycznej. e^^r-.
u,w. warun1:u Ze -^^
Spelnrenre
rnrtofo,, ,r^ _^r^^_-:':','.".:,,,q
zat4czonei aktualnej koncesji,
zezwolenia,
na prowadz.r,"'ffXiflffiuofit|j.ff."r'Ji-t"
ricenclq

:l ff::HTffii"r:lT;'ili"";:l'jarem

technicznvm oraz osobamizdornvmido
wvkonania zamowienia

wykonawca musi wykazai, ze posiada
wiedzq i dojwiadczenier w zakresie podobn
lub wykonuje jako generalny
wykonawca lub podwykonawca,
w okresie
skladania ofert, co najmniej 2 zadaniaporegaiqce
na dostawie rek6w i
prowadzenia dziararnoicijest
kr6tszy - w tym or<resie, zadania
z zakresu dostaw (s
warunku wiedzv idoiwiadczenia,
tj. minimum

ostatnich
produkt6w

ff;1"1i13J;?:ffiiil:"#:'''
oddzielnie. spelnienie ww.
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4) Sytuacji ekonomicznej i finansowel.

l;J;?mii,ntrX#$ffi"J;j,o.$ffi|1ch,
1) Aktualny odpis z wlaSciweso

jeZeli odrgbne przepisy

l^li
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2Zamawiaiqcych,
brutto w skali roku dla l<a2dapn

!lill':li,;i.:;i:il:il'wyKonane w sposdb nale2yty,

jakie maj4 dostar c'zv(, wvkonawcy
w ceru potwie rdzenia

r

*y*ug
nriesigcy przed uplyw"ro i"*l

i gospodarcze3,
niej nZ 6
Konawcow

azdywykonawca.
aceutycznej.

wedfug zal4cznikanr 2
ru.4 do Specyfikacji.

d,o

Specyfikacji,

ykazanych dostaw, okre.laiqcych,
czy dostawy

t'

.""'Ull;Tij!.,ltr!:::r":::nia

te

zostalywykonane

wvrob6w meclvcznvch i prod,kt6w
teczniczych, wecrug zarqcznika
nr
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*"drHr;til"tff3ffi"'"t"n

zdnia2}maja2010r.(t.j.Dz.rJ.z2020r.poz.186zezm.)
acettyczne (t.j. Dz.

tJ

. z 2020 r . poz. 944)
2e1i nie

wynika ono

ewidencji
tarialnie - jeLeli
' przez osobg uprawnion4
4 poSwiadcz enia za zgodno$i

8'

\lie

dopuszcza sig skladania ofert
czgsciowych i wariantowvch.

9. Krytena oceny ofert

i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty 100%.

wienia', bgd4 liczone wg nastgpuj4cego
wzoru;
wanlu.
10. Tennin zwi4zaniaoferl4

wynikjest obliczany.
_

30 dni od dnia otwarcia ofert,

11, Spos6b przygotowania
oferly:

oftrrlg nale2y sporzildzic w jgz' polskim,
w formie pisemnej, niescieral'ym
atramenrem, umiescii w kopercie

z adnotacj4:

,, Dostawa lek6w i

produkt6w leczniczych,,

Miijsce i termin zloheria ofert:
ofertg nalezy zro2yc do dnia 30.07.2020r.,
do godz. 9.00 w sekretar.iacie zamawiaj'cego:
00-910 warszawa' Al' Gen'
A' chrusciela ,,Molntera" to:, potoj r06,
I pigtro , czynnyod poniedzialku
do pi4tku w godz,:7.30_15.00
Otwarcie ofert nast4p I 30.07 .2020
r, o godz. g. 1 5.
z amasu iai Ec y ni e prz ewi duj e z ebr
ania o f 'erent6 w.

12,

13' osoba do kontakt<rw: Lidia
Rokicka ter.22 673 5235, e-mail:
przychodni a@spzozaon.pl

14. Spos6b porozumiewania
sig:
I

5.
f l|:n#,"J:fr|}fi:firtq),zamawiajqcv
Klaruzula informacyjna.

iwvkonawcv przekazuj4e-rnail: przychoclnia
@spzozaon.pl

I(lauzulerinfo
I

' Zgodnie z art'

73

a) admirListratotem

ust' I og6lnego Rozpor zqdzeniao
ochronie Danych (RoDo) informulemy,
Paistrx'i'1"'it ^'l-'ze;
-'
Specialisfvc
Sp
ecj al i styc 7.nA rtrztrohnA-i^ r
zna przy choa"ia I, ^1-^,.-1

iela,,Montera,, i03'.

"f.arrka,,

Sp

ecl-ek,,

h osobowych do paristw a trzeciego
lub organizacj i

mlgdzynarodowei:
L) nJ.ata
g; nutirt

zakoh
s tr"wania

umowy;

siedzibie administratora.
. I ustawy PZP, przez okres
4 lat od cinia
trwanla umowy przekracza
4 lata, okres

do tredci swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczeni
a przetwarzanra,
o organu nadzorczego;
rowolne, jednakhe niezbgdne
do rcalizacjiww. celu.
w spos6b zautomatyzowany w
oparciu o paf stwa dane osobowe.

Zal4ozniki:
Zal.'nr I - formularzofertowy;
-kosztorys ofertowy;
!^! *2 -wz6rumowy;
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ZaLw4 ^wykazdostaw;
ZaI. rv 5 - oSwiadczetieo
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1..:,!1",
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