'W'arszawa, dnia 25,08,2020

r

Nr sprawy: PL,AON/WR/09 12020
SPECYFIKACJA

Zal. nr 1 do og{oszenia

instrukcja clla Wykonawc6w
przedmiot em zam6wienia j est

do staw a

artykul6w stomatolo

gi czny

ch

i lekciw stomatologi

czny ch

I.

Przedrnioterr umowy jest dostawa arlylanlow stomatologiczrrych i 1ek6w rstomatologicznych
dla Wojskowej Specjalistyeznej Przychodni Lekarslciej ,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, Szczeg6towy
wykaz artykul6w i planowanych iloSci zakupu przedstawia hosztorys ofertowy zal4cznlknr 2 do SIWZ.

2.
3,

Zam6wienie: ponizej 30 000 euro
Termrn wykonania -przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesyr,vny'ch dostawach do 3 dni od dnia
zlolenta zam6wienia - Srednio 7 raz w mresi4cu.

4,

Terrlin waznoSci - Wykonawca udzieli min,
dostawy partii towaru.

5,

12 miesigcznego terminu na dostarczony towar od dnia

Miejsce dostaw: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,Slpeclek" Samodzielny
Publiczny Zaklad opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. Gen. A. ChruSciela 103, 00-910

Walszawa

6.

Warunki

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dolyczqce:
1 ) Posiadania uprawniei do wykonywania okre6lonej dziatalnorici lub czynno$ci, jeZelt przepisy prawa
nakladaj 4 obowi4zek ich posiadania.
2) Dysponowani a odpowiednim potencj atem technic zrlym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zan-Iowlenla.

3)

Posiadania wtedzy i doSwiadczenia:
Wykonawca musi wykaza6, ze posiada wiedzE i do6wiadczenie w zakresie podobnych dostaw, tj.
wykonywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawoa, u' okresie ostatnich trzech lat
'..'eri ro''-i-.'- skladania ofer1, co najrnniej 2zadaniapolegaj4r:e na dostawie narzEdzi
stonratologicznych lek6w i preparat6w leczriczych stomatologicznych, a jeir.eli okres prowadzenia
dzialalnoScijestkr6tszywtymokresie, zadaniazzal<resudostaw (sprzeda?y) wzakresieniezbgdnym
do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum 2 Zetmawiaj4cych, na rzecz
ktorych prowadzona byla sprzedaz o wartoSci co najmniej 15 000 zl brutto w skali roku dla kazdego
oddzielnie. Spehrienre ww, rvamnku Zamawiai4cy ocenial bgdzie na podstavrie zalqczonego do oferly
wykazu, sporzqdzonego wg wzort] stanowi4cego zal4cznik nr 4 do Specyfikacji i zal4czonych dowod6w
dotycz4cychwykazanych dostaw, okre$laj4cych,czy dostawy l<>zoslaly wykonanew spos6b nale?yly.
c-^t'i^-i^ ""',. warunku Zanawiai4cy ocenial trgdzie na podstawie zal4cz:,onego do oferty wykazt,
spolz4dzonego wg wzoral stanowi4cego zalqcznlk nr 4 do Specyfikacji i zalqc',zonych dowod6w dolycz4cycb
wykazanych dostaw, o1cre6laj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos(ib naIe2:r4y.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i dokumentach, jakie rnaj4 clostarczyi wykonawc./ w celu potwierdzenia
spehrienia warunk6w udziahrr w postgpowaniu.

1. Infor:rnacje o o6wiadczeniach

l) Aktualny odpis z wla(ciwego rejestru lub z centralnej ewirlencji i infonnacji o dzialalnoSci
gospodarczej , je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
rvcze(niej niz 6 n-riesigcy przed upl;.'wem tenninu skladania ofert.
W przypadku sktaclania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie, wyZej wymieniony
dokument musi ztoZyc \<aLdy wykonawca.
2) Formulalzoferty, wedtug zalEczntkanr i do Specyfikacji;
3) Forrr-iularz kosztorysu ofefior,vcgo, wedlug zal4cznika nr i2 do Specyfikacji;
4)Wykaz dostaw, wedlug zal4cznlka nr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencj e dotyczqce wykazanych dostaw, okre 51aj 4cych, ozy dostawy Ie zostaly wykonane

w spos6b naleLtfy;
6)OSwiadczenie nt, dopuszczenia wyrob6w medycznych i prodr-rktow lec;zniczych, wed{ug zalqczntka
ru 5 do Specyfikacji, zgodnie z:

-usLaw4owyrobach rnedycznychzdnta20maja20l0r,(Dz.U 2202!.0r.,pot.186)dlau,yrob6l
lledYcznl'ch;
-ustaw4zclnia6wrze$nia2001 r.PrawoFarunaceutyczne(Dz.U.220'.20r.,po2.944)
d la prodr-rkt6u, leczniczych.
1) Petnomocnictwo do reprezentorvania Wykonawcy w postgpowaniu j eZeli nie wynika ono z odpisu
z wlaSciwego rejestnt lub aktualnego zaSwiadcz,enta o wpisic do ewidenc,ii dzialalnoSci gospodarczej
w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej notarialnie - jeZeli dotyczy.
Dokumenty w fonnie kserokopii musz4 byi po$wiadczole za zgodno$6 z oryginaletmprzez osobg uprawnion4
do reprezentou,ania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymiagaj4 po6wiadczetia za
zgodnoSi z oryginalem. Ofefig (zat. nr 1) i kosztorys oferty (zal. nr 2) nale|y zloZy( w oryginale.

8.

Ifuytelia oceny ofert i spos6b oceny ofert

Waga: Cena oferty 1000
Punkty przyznane za krytelium: ,,cena zareahzacjE zam6wienia" bgd? liczone wg nastgpujQcego wzoru:
.

WC'= (Crnin: Cx) x lQgoTo
WC - ilo$6 punkt6w przyznanyeh danej ofercie za cenQ
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postgpowatllu,
Cx - cena (z VAT) podana przezwykonawcg, d1a kt6rego wynik jest obliczany.

9.

'fermin zwi4zanta of-er14 - 30 dni od dnia otwarcia ofert"
Skladanie oferl czgSeiowych: tak
Sktadanie ofert wariantowych: nie

10.

Spos6b przygotowania oferty

Ofertg naleZy sporz4dzic w jgz. polskim, w formie pisemnej, niefcieralnym atramentem, umiescid w kopercie

z

adnotacjq:

,,Dostawa artykul6w i lek6w stomatologicznych"
1

1.

Miejsce i ternin zloZenia ofeft:

Ofeltg nale|y zloZyc do dnia 08.09.2020 r., do godz.9.00 w sekretariacie zamavriaj4cego: 00-910 Warszawa,
A1. Gen. A. Chrudciela ,,Montera" 103, pokoj 106, I pigtro, czynny od poniedzialtru do pi4tku w godz.: 7.30-15.00

Otwarcie oferl nast4pi 08.09.2020 r. o godz. 9.15.
Z anaw i aj qcy ni e prz ewi duj e zebr ania

12.

Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka
e-mail : przychod ni n@spzozaon.pl

o

ferent6 w.

tel.22 673 52 35

Ewentualne zap:fania, o$wiadczenia, wnioski (poza ofertq) mozna skladac drogg e-mail na adres u,skazany
por,vyz-ej.

13.

Sposob porozumiewania sig:

I(orespondencjg (poza ofer14) zanawtajqcy i wykonawcy Ttrzekazuj4 e mail: prz:ychodnia@spzozaon.pl

14.

I(lauzula infbrmacyjna"

Klarrzrrle infor m4ryj49 \lfylullqi4sqz art. 13 ust.

1

,r?sgqlrrrgs_rc2p9lqdzeug_o gshrqqie danl/ch (RoDo)

1. Zgodnre z afl. 73 ust. 1 Og6lnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujeny,

2e:

a) administratorern Paistu,a danych osobowych jest wojskowa Specjalislycznaprz,ychodnia Lekarska,,Specl ek''
SPZOZ w Warszawie, 00-910 Walszawa al. Gen. A, Chnr6ciela,,Montera" 103.
b) admrnistratot'wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym rnog4 sig Paistu,o kontaktowad u, sprawach
przetwaruania Pafistwa danych osobowych za po$rednictwem poczty elektronlcntej: przychodnta@,Wzozaonpi
c) administrator bgdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanymzprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publiczne5lo;

d) dane osobowe rnogq byi udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow prawa, a takae
podmiotom, z kt6rymi adrninistrator zawarl umowg w zwi1zlot z realizacj4 ushtg na ruecz administratora (nn.
kancelari4 prawn4, zewnqtrznym audytorem). Odbiorcami danych bgd4takze osoby lub podmioty, kt6ryrn
udostgpniona zoslanie dolcumentacja postgpowania w oparciu o art. 1 ustawy z <Inia 6 wrzesnia 2001 r o
dost gpie do informacji publ icznej (Lj, Dz, U . 2 201 9 r. poz. I 429 ze zm.) ;
e) administrator nie zamierzaprzekazywad Paristwa danych osobowych do parlstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej;
f) majq Patistwo prawo uzyska6 kopig swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
g) Pafistwa dane osobowe bgd4 przechowylvane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZ)?, przez okres 4 lat od dnia
zakohczenia postgpowania o udzielenie zam6wienra, a je|eli czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
h) przys{uguje Paristwu prawo dostgpu do tre$ci swoich danych, ich sprostowania Iu,b o gr ariczent a pr zelw ar zania,
a Iak2e prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbgdne do realizacji w'w. celu;
j) administrator nie podejrnuje decyzji w spos6b zautonalyzowany w oparciu o Pafistwa dane osobowe.

Zat4czniki:
Zal.u I - forrnularzofeltowy;
ZaI. nr 2 - kosztorys ofertowy;
Zal. :u'3 - w'z6r ur,nowy;

Zat.w4

-wykazdostaw;

Zal. nr 5 - o$wiadczenie o dopuszczeniu.
ZaL nr 6 - ldauzula RODO

Fr

cdnl

