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I. Informacie ogrilne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowei zamawiajacego:

Zesp6I Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3r-oo
FAx: (033) 872-31-rt

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-t2-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20L5 r. poz.2L64 z p6iniejszyrni zmianami),
zwanq dalej ,,ustawa", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza
r6wnowartoit kwoty okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1O ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
L.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2075 r. po2.2764 z
p6Zniejszymi zmianamiJ

. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie iqdat. zamawiaj4cy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca 201.6r. poz. 7726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieit oraz konkurs6w, od kt6rych .iest uzaleZniony obowi4zek
przekazyrruania ogloszefi UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cyr;vilny,
r Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 753, poz. 7503 z p62. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bgdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladajEcych sig na SIWZ, kt6rE naleZy od,czylywat. wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna ZZ, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
l.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa materiai6w eksploatacyjnych oryginalnych
lub r6wnowa2nych oraz zamiennik6w do urz4dze6 okre6lonych w zalqczniku nr 1a do
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
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. Przez toner (tusz, ta6mQ barwiEca) oryginalny, ZamawiaiEcy rozumie materiai
eksploatacyjny wyprodukowany przez producenta urzqdzenia do kt6rego ma byi
zastosowany.

o Przez material eksploatacyjny r6wnowaZny Zamawiai4cy rozumie produkt
kompatybilny ze sprzQtem, do kt6rego iest zam6wiony, o parametrach takich samych
bEdl lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo
wytworzonego w calo5ci), nieregenerowany, ani ponownie napelniany, pochodz4cego od
producenta urzqdzenia do kt6rego material jest przeznaczony. Pojemnost czy te2
wydalno5i ( ilo56 uzyskanych kopii) nie moze byi mniejsza ni2 dla produkt6w
oryginalnych oraz musi posiadai znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujEce
dany produkt. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno66 za uszkodzenie
sprzetu spowodowane u2ywaniem zaoferowanych material6w.

. Zamawiqqcy podajqc wydajno6t toner6w wyraionq liczb4 stron do zadrukowania w
zatqczniku nr 1a do SIWZ wskazal minimaln4 liczbe stron wydruku, jednocze6nie
dopuszczaiEc tonery o wy2szej wydajno6ci. ZamawiajEcy w zal4czniku nr 1a do SIWZ w
pozycjach wskazanych w kolumnie ,,zamienniki" nie wyklucza zaoferowania toner6w
oryginalnych, natomiast w pozycji ,,oryginal" wymaga toner6w oryginalnych producenta.

2. Wymagania techniczne dotyczEce przedmiotu zam6wienia.
. Materialy eksploatacyjne bqdqce przedmiotem zam6wienia musz4 byi: fabrycznie

nowe, nierenerowane tzn. wykonane z nowych element6w - nowa obudowa, nowy
toner ( w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek), nowy tusz wraz z nowym
poiemnikiem ( w przypadku wklad6w do drukarek atramentowych), musza mie6 nowe
oryginalne opakowania, nie noszEce znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia
stosowane przez producenta ( np. hologramyJ.

o Za fabrycznie nowy nie uznaje siq \ ryrobu gdzie pojemnik zostai jedynie wy czyszczony i
ponownie napelniony tonerem lub tuszem.

o .fako6i wydruku [kopii), wydajno56, szybko66 schniqcia (utrwalania), nie zamazywanie
siq druku powinna odpowiadai \,lyrobowi producenta urzqdzenia, w tym r6wnie2 w
zakresie bezawaryjnej pracy tego urzqdzenia, w kt6rym bqdzie zainstalowany.

. Tonery i tusze musza byi pakowane w typowe opakowania dla danego produktu,
zaopatrzone w etykiety identyfiku.iqce dany produkt itermin jego wa2noSci. Muszq
posiada6 znak firmor,vy i okreSlenie pochodzenia ( producenta toner6w i tuszy).

. Zamawiaiacy nie dopuszcza oferowania produkt6w regenerowanych, poddawanych
procesom ponownego napelniania bqdf wymiany jakichkolwiek element6w.

. Zamawiaiqcy dopuszcza zloieni,e oferty na materialy eksploatacyjne r6wnowa2ne , pod
warunkiem, Ze produkty te posiadajq identyczne lub lepsze parametry w odniesieniu do
produkt6w oryginalnych- r,lykonanych przez producenta urzEdzen i nie powoduj4
negatywnych objaw6w i wy5wietlania ostrzegawczych komunikat6w.

o Wykonawca, kt6ry powoluje siq na rozwi4zania r6wnowaine do opisywanych przez
zamawia.jEcego, iest zobowiEzany v,tykazai, 2e oferowany przez niego przedmiot
dostawy spelnia wymagania okre3lone przez Zamawiajqcego. W tym celu wymaga siq
dolqczenia do oferty:
a) o6wiadczenia producenta materialu ekploatacyinego r6wnowa2nego, Ze

oferowane kasety z tonerem tuszem se materialami fabrycznie nowymi, wolnymi
od wad, kompletnymi, a 2aden z element6w kasety z tonerem i/lub tuszu nie iest
wt6rnie wykorzystywany, ani nie pochodzi z recyklingu,

b] oSwiadczenie, 2e oferowane r6wnowa2ne materialy eksploatacyjne nre powodujq
ograniczef funkc.ii i mo2liwosci sprzqtu oraz jakosci wydruku opisanych w
warunkach technicznych producenta sprzqtu ( petna kompatybilno66 z
oprogramowaniem sprzgtu: drukarki, faku lub xero, informowanie o licznie
wydrukowanych stron oraz poziomie zuZycia tonera/tuszuJ

o W kolumnie ,,producent" oferent wpisu)e nazwQ producenta materialu eksploatacyjnego
zaproponowanego w ofercie
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Dodatkowo Zamawiaj4cy wymaga spelnienia nastgpujEcych warunk6w:
Pelnej kompatybilno6ci oferowanych material6w eksploatacyjnych z urz4dzeniami
wymienionymi w zal4czniku nr 1a do SIWZ,
Oferowane materia+y r6wnowa2ne maj4 by6 fabrycznie nowe, nie regenerowane w
og6le, nie poddawane procesowi ponownego napelniania oraz wymiany jakichkolwiek
element6w,
Na opakowaniach r6wnowa2nych powinny by6 wlpisane wszystkie qpy drukarek,
kserokopiarek z kt6rymi tonery i tusze sE kompatybilne, czyli dopuszczone do
stosowania oraz termin przydatnoSci do u2ycia,
Naleiy wskazai do jakiego typu urzEdzenia oferowany jest produkt r6wnowainy
podajqc odpowiednio:
a) nazwq producenta,
b) nazwq materialu,
c) symbol (kod) oferowanego materialu eksploatacyjnego
Oferowany material r6wnowa2ny ma zagwarantowat r6wn4 lub wyiszq oraz
powtarzalna jako56 wydruk6w i wydajno66 co material zalecany przez producenta
urzqdzenia,
W sytuac.ii gdy Wykonawca dostarczy towar niezgodny z opisem Zamawia)4cy mo?e
odm6wi6 przyjgcia towaru z wszelkimi konsekwenciami zawartymi w umowie,
materialy r6wnowa2ne maj4 gwarantowa6 wykorzystanie wszystkich funkcji i
mo2liwo6ci drukowania w drukarkach, urz4dzeniach Zamawiajacego oraz jako6ci

wydruku wyspecyfi kowanych w warunkach technicznych producenta urz4dzefi,
Wykonawca skladajqc ofertg na r6wnowa2ne produkty bierze na siebie
odpowiedzialnoSi za wadliwe funkcjonowanie urz4dzenia lub uszkodzenia sprzqtu
spowodowane oferowanymi materialami,
0ferowane materialy eksploatacyjne nie moga powodowa6 utraty gwarancii producenta
urzqdze( objqtych gwarancj4,
W przypadku niskiej jakoSci oferowanego produktu wykonawca, zobowiqzany jest do
jego wymiany na produkt o odpowiedniej jako6ci lub wyr6b producenta urzEdzenia w
tej samej jednostkowej cenie ofertowei,
W przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich material6w
eksploatacyjnych nast4pi uszkodzenie urz4dzenia drukuj4cego, kosztami naprawy
ZamawiaiAcy obciq2y Wykonawcq.

3.2. Cena oferty.
3.2.1. Cena oferty ma zawierai koszty transportu do magazynu Zamawiaiecego.
3.2.2. Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma by6 w zlotych polskich.
3.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq5ciowych.
3.4. Zamawiaj1cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiaiqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe).
3.6. Zamawiajqcy nie przewiduie rvymagan, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

[zatrudnienie na podstawie umorvy o pracqJ.

3.7 - ZamawiajEcy nie przewidure zawarcia umowy ramowej.
3.8. Zamawiai4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.9. ZamawiajAcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postepowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.08.2018r. b ez wzglgdu na stopieri realizacji umo\/y

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie

wykluczeniu oraz spelniaiE warunki udzialu w postgpowaniu.
podlegaj4
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4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
ZamawiajAcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okreilil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolno56 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czg6ci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 ZamawiajEcemu, ie realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno ci przedstawiaiEc zobowiAzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy r,lykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sltuacji finansowei lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodg poniesion4 ptzez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy za2qda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaiqcego zastEpii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno5ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy {w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawy):
Z udzialu w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w postqpowaniu
restrukturyzacyinym iest przewidziane zaspokoienie wierzycieli przez likwidacjq jego
majqtku lub sad zarzEdzii likwidaciq.iego maiEtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. po2.978, z p6in. zm.) lub kt6rego
upadlo66 ogloszono, z wylqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadlego, chyba ie sqd zarzqdzil
likwidaciq jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia Z8 lutego 2003 r. - Prawo
upadtoSciowe {D2.U.22015 r- po2.233, z p62n. zm.).

V, OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,
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5.1. Do oferty ka2dy rvykonawca musi dolqczyt. aktualne na dzie6 skladania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a, do specyfikacji. lnformacje
zawarte w o6wiadczeniu bgdE stanowii wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ii sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt5rym kaidy z wykonawc6w wykazu.ie
spelnianie warunk6w udziaiu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. ZamawiajEcy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w iakim powoiuje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takZe o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyzej oceniona, do zlo2enia w rvyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzierl zio2enia nastqpuj4cych o6wiadcze6 lub dokument6w:
5.5.1. Aktualnego odpisu z wlajciwego reiestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dziatalnoSci gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do re)estru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy przed uplyrruem
terminu skladania ofert.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacii,
o kt5re.i mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
ZamawiajAcemu o6wiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynale2no5ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o5wiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7.leaeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1

specyfikacji sklada dokument lub dokumenty nystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub mieisce zamieszkania, potwierdzaiace odpowiednio, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci.

5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji powinny byd wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.9. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o

kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacii, lub oiwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zloLone
przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglqdu na siedzibg lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikac.ii stosuie sie.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maia przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2076 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e zqdai zamawiajEcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam5wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
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5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiacy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego sA zobowiEzani do zloZenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIll specyfikac.ii.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W ninielszym postqpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drogE elektronicznq. Zawsze dopuszczalna ,est forma
pisemna. .fe2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictlvem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, ka2d,a ze stron na Z4danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zloionaw formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy se zobowiEzani rvysyla6 bqdZ skiadai na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sE zobowiEzani przesylai na numer (33)
872-37-L7.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wo.ol

6.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer niZ zostalo to okre6lone powyiej
moZe skutkowa6 tym, Ze zamawiajqcy nie bqdzie m6gi zapozna6 siq z tre6ciq przekazanej
informacji we wla6ciw),rn terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie treSci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
5.5 w formie umoZliwiaj4cej kopiowanie tre:ici pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2;z skladac do korlca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie oferr tj. do ..CI)...07 .2017 r.

5.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiazania oferta.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlozonE ofert4 przez okres 30 dni od upllrvvu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dolqczyi nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik
nr 1 do specyfi kacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiAcego zalEcznik nr
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1a do specyfikacii. Prosimy r6wnieZ o doi4czenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznei na plycie CD/DVD. [Arkusz winien zawiera(.
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania).

8.2.3. Oswiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalEcznik fi 2 i 2a do
SIWZJ.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba
reprezentuiEca wykonawcg w postepowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana .jako upowainiona do jego reprezentacii we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno5ci gospodarczej.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zi4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowaZnionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowe, stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzEcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie zna.idu,e oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantor+ych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. Kaidy wykon awca moie zloLyi tylko jednq ofertg.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli wykonawca nie
p6Lniej ni2 w terminie skladania ofert zaslrzeZe, Ze nie moga one by6 udostqpnione oraz
wykaie, ie zastrzeione informacje stanowia taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq3ci. Czq5i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyiatkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnica przedsiqbiorstwa. Informacie stanowiace tajemnice
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo?one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacie zasttzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofa6 ofertq przed up}l,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zkt ze

zmian4. Calo56 powinna by(. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY'.
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiLyi iednoznaczne pisemne
o(wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoit zlo?onego o6wiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w nie.j

zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
B.1Z.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej vryb6r prowadzilby do powstania u

zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowad Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadziC do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazujEc nazwg (rodzaj) towaru lub us+ugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartos6 bez kwoty podatku. le2eli
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zloiono oferte, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
na.jkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszE cen4 dolicza siq podatek od towar6w i

uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana prz ez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. OfertQ nalezy zlo|yt w zamknigtei kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiAcy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczajqcy )ej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniiszego wzoru:

Dostarcz 6 do Sekretariatu blok C, I tro

xo prAparlku vniary' leminu skladania o;fett Mle\l apiai obowiqiliqt1 @kna/ry) ternitr

8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawiera.iEcej ofertg r6wnie2
osobna koperte zawieraj4ca dokumenty zastrzeione, jeieli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz miejsce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin sktadania ofert.

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna ZZ, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6lniej ni2 do dnia
O4,O8.2O17 r. godz. 10:00. Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otlvarcie ofert odbqdzie siq w dniu 04,OA.?,Ol7r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wien
Publicznych Zespotu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiEcy poda informacje okre5lone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, iakq za mierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zioLyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X, Spos6b obliczenia ceny,
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjil.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
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Nazwa i adres uykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZtAt ZAM0WIEtt pU gLICZt'tyCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa material6w eksploatacyinych do drukarek"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP / 45 / 1.7

Nie otwiera6 przedO4.O8.2OI7 r. godz. 11:00*



10.3. W Formularzu oferty naleZy podai cenq brutto (z podatkiem VATJ. W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

10.4. WartoS6 pakietu iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny .jednostkowei netto x stawka VAT.

l,oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 80o/o Wg wzoru

Termin dostawy 200/o Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A, Cena oferry Cn x 100 ntk. = C x ilo6i czlonk6w komisji x Ranga

CK

Wszelkie upusty i rabaty bQd4 odliczone od wartoici koticowei oferty

gdzie Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena propon owana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaoferowany termin bqdzie
oceniany wg wzoru.

Tnx 100 otk. = T x ilo56 czlonk6w komisli x Ranga
TK

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zloiony w caloici zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Ocena koficowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione w
punkcie 1.

XIl, tnformac,e o formalnoSciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

12.1-. Zamawiaj4cy poinformuie ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

L2.l.7. wyborze najkorzystniejszei oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli s4 miejscami wykonywania dzialalno5ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i iAczn4 punktac.jq,

12.1,.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
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12.1.3. &f/konawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania r,vymagari dotyczEcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

72.7.4. uniew ainien iu postepowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.7,4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetower.

72-2.Zamawiaj4cy prze5le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zto2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawtaj4cy moie 24dat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6Ipracg tych wykonawc6w.

14. Wz6r umolvy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.

17, Srodki ochrony prawnej.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwoiania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI usta\ /y.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustarvy.

ZalEczniki:
1. Formularz oferty - zalecznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo - cenowy - zal4cznik nr 1a

3. OSwiadczenia \aykonawcy - zalTcz\ik \r 2,2a
4.Wz6r tmowy - zalqcznik nr 3.
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13, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.
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