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L lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiaiEcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-31-00
rAx: (033) 872-3r-1t

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

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-352

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w budowlanych. Szczeg6iowe

wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do
SIWZ. Opis ten nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji,
bqd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.

Szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
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1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2075 r. poz. 2164 z p6inieiszymi zmianami),
zwanq dalej ,,ustawE", w trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza
r6wnowartoS6 kwoty okreSlonej w przepisach wykonawczych lvydanych na podstawie art. 11

ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam5wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 201'5 r. poz. 2764 z

p6t niejszymi zmianami)
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich mo 2e Zqdat zamawiai4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2076r, poz. 1126),

o Rozporzadzenie 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),

. RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wie6 oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiEzek
przekazywania ogloszefl UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cy'wilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003 r. Nr 753, poz. 7503 z p6i.. zm)

1.5 W niniejszei procedurze przetargowei Zamawiai4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i prze.irzysto6ci.

1.6 Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,

aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto5ci4 wszystkich
dokument6w skladaj4cych siQ na SIWZ, kt6r4 naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.



odczy$ae wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy. Zamawia)4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
cze6ci asortymentu wynikaiacei z braku zapotrzebowania.

2.2.W@agany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. ZamawiaiEcy nie dopuszcza skladanie ofert czqSciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5, Zamawiaiqcy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czq5ci zam6wienia.
2.7.Zamawiaj4cy nie przewiduie wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiai4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11. Ilekrod w niniejszei SIWZ przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w
towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuje siq, 2e wskazaniom takim towarzysza
wyrazy,,lub r6wnowa2ne".
W zwi4zku z tym dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie przetargowej innych material6w ni2
podane w zal4czniku nr 1a, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i
jako5ciowych nie gorszych ni2 okre6lone.
2.72. Wymagania bezpieczefistwa do procedury przetargowei:

2.12.1. Nale2y dokona6 klasyfikacii substancii / mieszaniny preparat6w
chemicznych w zalqczniku do SIWZ, oznaczaj4c wla6ciwq substanciq Iub
mieszaninq chemicznq odnoSnikiem identyfikacyjnymJ :

a/ substancja lub mieszanina chemiczna wymagaiqca karty
charakterystyki (Srodki niebezpie czne), zgodna z zharmonizowanym
systemem klasyfikacji i oznakowania chemikali6w GHS.

b/ substancja / preparat biob6iczy,
c/ substancja lub mieszanina chemiczna wymagaj4ca rejestracji zgodnie

z Rozporzqdzeniem KE (UEJ nr 453 /2010 z 20.05.2010r. w sprawie
rejestracji, oceny udzielania zezwolefl i stosowanych ograniczeh
w zakresie chemikali6w (REACHJ.

III. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym DostawcE zostanie zawarta na czas okre5lony - do 31.08.2018r.

IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siQ wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniajq warunki udziaiu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawia,Acy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawia.iEcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoii techniczna lub zawodowa:

Zamawiaiqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w

punkcie 4.2.2 i4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czg3ci, polegat na zdolno:iciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.

Kierorroll
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Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolno3ciach innych podmiot6w, ie6li
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq

\4J'rmagane'
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostqpnienia zasob6w, za

szkodg poniesionq przez zamawiajqcego powstala wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.

fe2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potlvierdzaie spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zaLEda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez

ZamawiajEcego zastApil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwi4zku z art. 24 ust. 5 ustawy):
Z udziah w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjQ, w zatwierdzonym przez s4d, ukladzie w postQpowaniu

restrukturyzacyinym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego

majqtku lub sEd zarz4dzii likwidacjq jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustarvy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyine (Dz. U. po2.978, z p6i-n. zm.) lub kt6rego
upadlo66 ogloszono, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6ry po ogioszeniu upadloSci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uklad nie przewidu.ie

zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg maj4tku upadlego, chyba ie s4d zarzqdzil
Iikwidacjq jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (Dz.U. z 2075 r. po2.233, z p62n. zm.).

V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaiece spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol7czyt aktualne na dzieri skladania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacie
zawarte w o:iwiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.li sklada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaLdy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu r,vykazania braku
istnienia wobec nich podstaw rvykluczenia oraz speinienia w zakresie, w iakim powotuje

.r,lnik

r:.:H9l*',



siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada takze o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczace tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2ei oceniona, do zloienia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zloienia nastqpujqcych o6wiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Odpisu z wlaSciwego re,estru lub z centralnej ewidencji iinformacji o dzialalno3ci

gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymaga.iE wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1

ustawy, wystawionego nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

5.5.2. 0Swiadczenia :

a/ o dzialaniu zgodnie z Rozporz4dzeniem (CLP [WE] nr -1,272/2008 
z

dnia 16.12.2008r. w sprawie oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
b/ dla substancji mieszanin chemicznych wymagajecych kart charakterystyki, kt6rych
producent nie umieszcza na stronie internetowej -odwiadczenie deklaruj4ce przesylanie
aktualizac.ji kart charakterystyki do Zamawiajecego w formie elektronicznel przez caly
czas obowi4zywania umowy,
c/ dla substancji / preparat6w biob6jczych - oSwiadczenie, 2e oferowane substancje /
preparaty posiadajq aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i 2e przedmiotowe
zezwolenia zostan4 dostarczone na ka2de wezwanie Zamawiaj4cego,
d/ dla substancji mieszanin chemicznych wymagai4cych rejestracji
oSwiadczenie, 2e zostaly zarejestrowane i2e dokumenty reiestracyjne zostanE
dostarczone na ka2de wezwanie ZamawiaiEcego.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustarvy, zobowiqzany bqdzie do
przekazania ZamawiaiEcemu o6wiadczenia o przynaleino5ci lub braku
przynaleino5ci do te) samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze zloieniem oswiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii
dowody, 2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia
konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7 .leieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitei Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1
specyfikacji skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potvvierdzaiace odpowiednio, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.

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

5.9. feieli w kraiu, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dolyczy, nie wydaje siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji, zastgpuje siq je dokumentem zawierajEcym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacii, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument miai dotyczy6, zlo2one
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
mieisce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuie siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikac.j4, zastosowanie maie przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e Lqda(. zamawiajEcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dziatalno56 w fqrpie sp6tki
olrru ri,r:i*,1 r'. ... .
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clrwilnei) sE zobowiazani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sA zobowiAzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawia.iAcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VII. Termin zwiezania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od up+ywu terminu
skladania ofert.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o3wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W niniejszym postepowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 o5wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacie za poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca ZOO2 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, ka?da ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fa kt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. KorespondenciQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysylai bqdi skladai na

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

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
872-37-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzl<a@wp.nl

5.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowai tym, 2e zamawiajqcy nie bqdzie m69l zapoznai siq z treSci4 przekazanej
informacji we wlasciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiajqcego o wylaSnienie tre6ci specyfikac.ii.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacli oraz jei ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z

art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuie korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wkleienie lei do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytan,a nale2y skladac do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na

skladanie oterr tj. do ....18.....01.20t1r.
6.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tre5ci specyfikacji:

tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczelq Agnieszka Haldyla, Agnieszka Pajerska.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. OfertQ nale|y sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty naleiy d,olEczyt nastQpuiEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalacznik
nr 1 do specyfikac.ii.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalEcznik nr
1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postgpowania).
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8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacii ( zalEcznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umorty, je2eli osoba
reprezentujqca wykonawcq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaSciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci 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 zapobieienia ich dekompletacii.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byf parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowainionE do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszA stronQ oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie zna,duje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

B.B. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zloiyt tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacli stanowiEcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej ni? w terminie skiadania ofert zastrze?e,2e nie mog4 one by6 udostqpnione oraz
wykaie, Le zastrzeaone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladaia siq z dw6ch rozdzielonych czgici. Czgi(.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdEcych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsiqbiorstwa. Informac,e stanowiace taiemnicg
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo?one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informac.li, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi .jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo66 powinna by( zlozona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego o6wiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy \,rycofanie. W przypadku skutecznego wJzcofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4cego obowi4zku 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 obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skiadaiEc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwg frodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku. fe2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej r,vyb6r prowadziiby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najni?sz4 cen4 dolicza sig podatek od towar6w i
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uslug, kt6ry zamawiajAcy mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z lym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajEcy bgdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. Ofertq naleiy zlo|yt w zamknigtej kopercie. Koperta powinna byi zamknigta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnosci iej zawartosci oraz zabezpieczaiacy iej
nienaruszalnoii do terminu otvvarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEI
DZI AI, Z AM6W IEN PU S LICZ I..IYC H

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

,,Dostawa artykul6w budowlanych "
Nr sprawy: ZOZ.V.070/DZP /44 /77

Nie otwierai przed37.07.2017 r. godz. 11:00i

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piQtro

*w pr2padkr 7nian1 temiw tkladaaia oJet ruhi apial oboui4ryjag (aktaalry) nnit
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieral4ce.j ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawiera)Eca dokumenty zastrzezone, ieieli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 9.1.

Ix. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchel Beskidzkiei,
Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62nie.i ni2 do dnia
31.07,2017 r, godz. 10:00. Oferty zlozone po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert,
Otwarcie ofert odbqdzie sig w dniu 3l.O7.20,.lr. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre3lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiai4cy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jak4 za mierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancli i warunk6w platno5ci

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 uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie wartoici cenowe nale2y podai w ziotych [z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cene brutto [z podatkiem VATJ. W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena iako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. Warto6i jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sa iloczynem
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

600/o Wg wzoru

Termin dostaw.y 4Oo/o wg wzoru

iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
ria i ich ra w ocente

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowe, poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty Cnx 100 ntk. = C x Ranga (60%J
CK

gdzie: Cn - najniisza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Termin dostawy
Maksymalny lvymagany termin dostawy wynosi 3 dni . Kr6tszy zaoferowany termin
oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ntk. =TxRanga[40%)
TK

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zloZony w caloSci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

bgdzie

Ocena kofcowa oferty .iest to iloSi punkt6w uzyskanych za kryterium cena.

XII. Informacie o formalno5ciach, ,akie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.7.1.Wborze najkorzystniejszej oferty, podaiEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, iezeli jest miejscem wykonlrwania dzialalnosci
u/ykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjg przyznanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i iaczn4 punktacjq,

72.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spetniania wymagafi dotyczEcych wydainoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan4zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umorvy.

12.3. W przypadku r,r,yboru oferty zto2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajEcy moie 24da(. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.
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XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenra nalezytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zai4cznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy-

Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. OSwiadczenia wykonawcy - zal4czniknr Z, Za

4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.
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