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Il l. Opis przedmiotu zam6wienia
3.l,OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest:
3. 1. 1. Dostawa material6w zu2ywalnych:
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I. Dane Zamawiaiecego.
1.1. Nazwa i adres zamawiajEcego oraz adres strony internetowej zamawiajacego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-31-oo
FAk (033) 872-31-tt

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

REGON: 000304415, NIP r SS2'72-7 4-352
II. Informacie o96lne.
2.1. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych (tekst .iednolity: Dz. U. z 2075 r. poz. 2764 z p6'nieiszymi
zmianamiJ, zwanE dalej ,,ustaw4", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6

zam6wienia przekracza r6wnowarto6i kwoty okreSlonej w przepisach wykonawczych
nydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.

2.2. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -45
Pzp.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2075 r. po2.2764 z

p6Zniejszymi zmianamiJ
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w iakich moze 24dat zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca2016r. po2.7126),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wien Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wie6 oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowiqzek
przekazywania ogloszeli UOPWE {Dz, U. poz. 2263),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 7503 z p6i,. zm)
2.4. W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiai4cy bqdzie .iednakowo traktowal

wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodme z zasadami proporcronalno6ci i
przejrzystoSci.

2.5. Oferenci ponoszA wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca

siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto5ciA

wszystkich dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nalezy odczywat wraz z

ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez ZamawialEcego.
2.7 . Formularz specyfikac.ii istotnych warunk6w zam6wienia iest udostepniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.

Szpitalna ZZ, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.



. iednorazowego sprzqtu dializaclnego: linii tqtniczo-2ylnych, igiei do
hemodializy, dializator6w, filtr6w w iloSciach io parametrach wymagalnych
okre6lonych w zalqczniku nr 1a I pakiet nr 1-3) do niniejszej specyfikacji

. lek6w: w ilo6ciach i dawkach podanych w zai4czniku nr 1a specyfikacji (
pakiet nr 4),

o koncentrat6w wg opisu i w ilo6ciach okreSlonych w za+Eczniku nr 1a do
specyfikac.ii ( pakiet nr 5),

3.1.1.1. Warunki dostawy:
- dostawy w/w artykui6w bgd4 realizowane w/g potrzeb Zamawiajqcego

w czasie trwania umowy, na podstawie pisemnego zam6wienia
- Wykonawca bqdzie zobowiqzany do odbierania opakowafi zwrotnych.

3.1.1.2 Wymagane Swiadectwa:
1. W przypadku sprzetu 1x uZytku:

Dokumenty potwierdzaj4ce podstawg dopuszczenia wszystkich wyrob6w medycznych do
obrotu w Polsce zgodnie z ustawq z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (DU 107 poz.679) i
przepisami wykonawczymi:

o Dla wyrob6w klasy I - deklaracja zgodno6ci CE,
. Dla wyrob6w klas: I z funkcjq pomiarow4, I jalowej i II a - deklaracja zgodnoSci CE,
. Dla wyrob6w klas: II b i III - deklaracja zgodno3ci CE oraz wpis lub zgloszenie do

rejestru wyrob6w medycznych.
Zamawiai4cy wymaga, aby dokumenty potwierdzajqce podstawq dopuszczenia do obrotu byly
wa2ne na dzieri zloienia. Dokumenty, kt6re straca wa2no6i w trakcie trwania umowy naleZy
uzupelni6 aktualnymi.
2. W przypadku lek6w:
0Swiadczenie,2e oferowane leki posiadaiE atesty dopuszczaj4ce do obrotu i stosowania na
terenie Polski. Do wglEdu na kaZd,e wezwanie Zamawiaj4cego.
3.7.2.W przypadku preparat6w chemicznych:

a) oSwiadczenie , ie oferowane preparaty posiadaia atesty dopuszczaj4ce do
obrotu i stosowania na terenie Polski. Do wgl4du na ka2de wezwanie
Zamawiaj4cego.

b) dokona6 klasyftkacji substancii / mieszaniny preparat6w chemicznych
w zal4cznikach do SIWZ I pakietach) oznaczaj4c wla6ciwq substancjq lub
mieszaninq chemiczn4 odnoSnikiem identyfikacyjnym) :

a/ substancja lub mieszanina chemiczna wymagajqca karty
charakterystyki [Srodki niebezpie czne), zgodna z zharmonizowanym
systemem klasyfikacji i oznakowania chemikali6w GHS.
b/ substancja / preparat biob6jczy,
c/ substancja lub mieszanina chemiczna wymagajqca rejestracii
zgodnie z Rozporz4dzeniem KE (UE) nr 453/2070 z 20.05.2070r. w sprawie
rerestracii, oceny udzielania zezwolef i stosowanych ograniczeri w
zakresie chemikali6w (REACH).

c) karty charakterystyki
dJ poni2sze o5wiadczenia :

o dzialaniu zgodnie z RozporzEdzeniem ICLP (WE) nr 1272/2008 z
dnia 16.12.2008r. w sprawie oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin.

. dla substancji mieszanin chemicznych wymagajqcych kart charakterystyki, kt6rych
producent nie umieszcza na stronie internetowe, -oiwiadczenie deklaruj4ce przesylanie
aktualizacji kart charakterystyki do Zamawiaj4cego w formie elektronicznej przez caly
czas obowiqzywania umowy,

. dla substanc.ii / preparat6w biob6jczych - o5wiadczenie,2e oferowane substancje /
preparaty posiadaj4 aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i 2e przedmiotowe
zezwolenia zostane dostarczone na ka2de wezwanie Zamawiaj4cego,
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dla substancji mieszanin chemicznych wymagajqcych rejestracji -
oSwiadczenie, ze zosta+y zarejestrowane i 2e dokumenty reiestracyjne zostane
dostarczone na ka2de wezwanie ZamawiajEcego.

3.1.3. Dzieriawa aparat6w dializacyinych:
3.L.3.1-. DzierZawa 11 sztuk aparat6w do dializ spelniaj4cych warunki okreSlone w zalqczniku
nr 1b do SIWZ. [ 10 sztuk bqdzie dzier2awionych od daty rozpoczqcia umowy, 1 sztuka bqdzie
dzier2awiona po kasacji sprzqtu ZamawiajEcego. Zamawiaj1cy bqdzie placil miesiQcznq
dzieriawg I okreSlonq w ofercie przetargowei) od momentu dostawy sprzqtu.
Podane parametry techniczne nale2y traktowa6 jako wz6r spelniajqcy minimalne wymagania.
Parametry zaproponowane przez Wykonawcq nie mog4 byt gorsze niZ wymagalne. Przedmiot
zam6wienia ma by6 kompletny tj. umo2liwiajqcy iego uZytkowanie bez ponoszenia dodatkowych
koszt6w, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilq uruchomienia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo (w razie wystqpienia takiej potrzeby np. kasacja aparatu) do

dzier2awy dodatkowego aparatu w trakcie trwania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie
przetargowei.
Wykonawca zobowi4zany jest do dolEczenia do oferty katalog6w i innych material6w
potwierdzajacych spelnienie wymog6w - parametr6w granicznych oferowanych aparat6w.
3.1.3.2. ObowiEzki Wykonawcy:

a) dostawa aparat6w dializacyjnych naip62niej na 2 dni przed rozpoczqciem realizacji
umowy,

b) dostarczenie sprzgtu na wlasny koszt do siedziby ZamawiajaceSo,
c) przeprowadzenie szkolenia personelu w terminie z nim ustalonym w zakresie

obslugi, konserwacii. mycia, dezynfekcji oraz sterylizacii, potwierdzone
protokolem, z wydaniem indywidualnych za3wiadczeri dla pracownik6w o
odbytych szkoleniach,

d) instalacja sprzqtu, podlqczenie do medi6w zasilajqcych i uruchomienie na sw6.i koszt,
eJ uczestnictwo w odbiorze technicznym i przekazanie sprzgtu w uiytkowanie

protokolem zd,awczo - odbiorczym podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy,

e) utrzymanie dzier2awionych aparat6w w ciqglej sprawnoSci technicznei, realizac.ia
przeglqd6w zgodnie z instrukcja oraz prowadzenie dokumentacii serwisowej -
paszporty.

gl zapewnienie aparatu zastqpczego w przypadku przestoju kt6regokolwiek z

dzier2awionych aparat6w ( np. w czasie naprawyJ.

3.1.3.3. Wymagane Swiadectwa
Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wrazz dzieriawionym sprzQtem:
a) dokument potwierdzajqcy dopuszczenie do stosowania na terenie Krai6w Unii

Europejskiel (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawa z dnia 20 maia 2010r.

o wyrobach medycznych [Dz. U. nr 707, poz.679) - deklaracja zgodnoSci CE.
b) instrukc,e uzytkowania w jQzyku polskim w formie pisemnei lubnaCD.

3.1.4, ZABEZPIECZENIE SERWISU TECHNICZNEGO STACIIDIALIZ

Obowi4zkiem Wykonawcy bqdzie zapewnienie, w dni od poniedzialku do soboty w godz. od 7.00

do 19.00, wykwalifikowane serwisanta, kt6ry bgdzie odpowiedzialny za utrzymanie w ciEglym
ruchu sprzqtu Stacji Dializ.
Do podstaworvych obowiqzk6w serwisant6w naleiy miqdzy innymi :

1. Znajomo3i i przestrzeganie przepis6w, instrukcji oraz zarz4dzefi dotyczAcych obslugi,
eksploatacji, naprawy sprzetu dializacyinego, uzdatniacza, linii wodnych, sprzqtu
medycznego i elektronicznego znajdujqcego siq w Stacji Dializ.

2. Stala kontrola i nadz6r nad aparaturq dializacyin4, uzdatniaczem, liniami wodnymi i
aparaturE medycznq pod wzglqdem wlaSciwego funkcjonowania i bezpieczelistwa przy
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uZytkowaniu, stala konserwacia, przegl4dy bie2qce, dezynfekcja linii i bie24ce naprawy
w/w sprzqtu.

3. Powiadamianie Koordynatora Stacii Dializ o zauwaZonych usterkach w pracy aparatury
bqd4cej w posiadaniu Stacji Dializ.

4. Dostarczanie kanistr6w z koncentratem do dializy z magazynu do Stacji Dializ oraz
pustych kanistr6w do magazynu.

5. Przygotowanie zgodnie ze zleceniem koncentrat6w do pracy przy aparacie do
hemodializy.

5. Rozladunekkoncentrat6w.
7. Pomoc personelowi w pracach wymagajqcych wysiiku fizycznego.
L Prowadzenie dokumentacli dotyczacej okresowych badari wody.
9. Prowadzenie dokumentacii - ,,paszport6w" aparat5w do HD, oraz dokumentacji

dotyczqcei bie2qcych napraw aparat6w do HD.

Zamawiajqcy informuje, Ze ilekroi w niniejszejSIWZi opisre przedmiotu zam6wienia, przedmiot
zam6wienia iest opisany w spos6b wskazany w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieh
publicznych lub w spos6b wskazany w art. 30 ust. 1- 3 ustalvy Prawo zam6wiefi publicznych - to
przyjmuje siq, ie wskazaniom takim towarzyszq rrrryrazy ,,lub r6wnowainy opisywanym".

3.1.5, Inne warunki;
3.1.5.1. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladanie ofert czg6ciowych.
3.7.5.2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.1.5.3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.

7 [zam6wienie dodatkoweJ.
3.1.5.4. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcq
czgdci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania
firm podwykonawc6w (zai4cznik nr 1 do specyfikaciil.

3.1.5.5. Zamawiajacy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art.29 ust. 3a ustalvy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.

3.1.5.6. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.5.7 . Zamawiai4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.1.5.8. ZamawiaiEcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
3.1.5.9. Istnieie mozliwo56 odplatnego wynaimu pomieszczenia technicznego. Warunki okresla

umowa najmu stanowiqca zalqcznik nr 3a do SIWZ.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
V. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu oraz spelniaia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre(lonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig vlykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni do
sprzedaZy produkt6w leczniczych Zamawia.jqcemu, zgodnie z ustaw4 z dnia 6
wrzesnia 2001 roku prawo farmaceutyczne [tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz.277 z p6?niejszymi zmianami).

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

5.2.3. zdolno56 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
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5.3. W przypadku wj,konawc6w wsp6lnie ubiegaiEcych siq o udzielenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 5.2.1 specyfikacji musi spelnia6 ten spo6r6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczal produkty lecznicze.

5.4. Dodatkowe podstarvy wykluczenia wykonawcy (w zwi4zku z art.24 ust. 5 pkt. 1 i B

ustawY).
Z udzialu w postepowaniu zostanie wykluczony Wykonawca:

5.4.1. w stosunku do kt6rego otwarto likwidac,e, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w
postqpowaniu restrukturyzacyinym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidac,q iego maj4tku lub sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie art.332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,2p62n.
zm.) lub kt6rego upadlo66 ogloszono, z wyjEtkiem wykonawcy, kt6ry po ogioszeniu
upadlo6ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli
uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjQ majatku upadlego,
chyba 2e s4d zarz4dzil likwidacjq jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadlo6ciowe (Dz. U.z2O75 r.poz.233,zp62n.zm.)

5.4.2. kt6ry naruszyi obowiqzki dotyczEce platnoSci podatk6w, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj4cy jest w stanie wykazat za
pomoca stosownych Srodk6w dowodowych, z wyj4tkiem przypadku, o kt6rym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba, 2e wykonawca dokonal platnosci nale2nych podatk6w, oplat
lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wi424ce porozumienie w sprawie splaty tych nale2noSci.

VL Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wylduczenia,
6.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi d,ol4czy( aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 do specyfikacji. Informacje
zawarte w oiwiadczeniu bqd4 stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

6.2.W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oiwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w
o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wyklu czenia z udzialu w postQpowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powolu.ie siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczace tych podmiot6w.

6.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zio2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10
dni, aktualnych na dzieri zloienia nastQpuj4cych o6wiadczeh lub dokument6w:
6.5.1. informacii z Krajowego Reiestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej ni2 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania oferU

6.5.2. za!;wiadczenia wla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzaiEcego, ie
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wcze6niej ni2 3

miesiqce przed uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzaiEcego, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlo2enie na raty zaleglych platno3ci lub wstrzymanie w caloici wykonania
decyzji wla5ciwego organu;
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6.5.3. za6wiadczenia wlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnei Zakladu Ubezpieczeri
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzaiecego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze5niej niZ 3
miesi4ce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajqcego, 2e wykonawca zawafi porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych nale2nosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzy,wnami, w
szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania
decyzji wlaSciwego organu;

6.5.4. odpisu z wla5ciwego reiestru lub z centralnei ewidencji i informacji o dzialalno6ci
gospodarczej, jeZeli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy;
6.5.5. Dokumenty potwierdzaiece, 2e oferowane dostawy spelnia)E wymagania

Zamawiaiqcego:
5.5.5.1. 0Swiadczenie, 2e oferowane wyroby s4 dopuszczone do obrotu i uZywania

na terenie Polski.
6.5.5.2. Do oferowanych Srodk6w dezynfekcyjnych:
a) karty charakterystyki w wersii elektronicznej,
b) poni2sze o6wiadczenia :

o dzialaniu zgodnie z Rozporzqdzeniem (CLP (WEl nt 727Z/2008 z

dnia 16.12.2008r. w sprawie oznakowania i pakowania substanc.ii i mieszanin.
. dla substancji mieszanin chemicznych wymagai4cych kart charakterystyki, kt6rych

producent nie umieszcza na stronie internetowei -o6wiadczenie deklaruj4ce
przesylanie aktualizacji kart charakterystyki do Zamawiaiqcego w formie
elektronicznej przez caly czas obowi4zywania umowy,

. dla substancji / preparat6w biob6jczych - o5wiadczenie, 2e oferowane substancje
/ preparaty posiadaie aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i 2e
przedmiotowe zezwolenia zostanE dostarczone na ka2de wezwanie
Zamawiajqcego,

. dla substancji mieszanin chemicznych wymagai4cych rejestracii -
oSwiadczenie,2e zostaly zareiestrowane i2e dokumenty rejestracyjne zostanE
dostarczone na kaide wezwanie Zamawiajqcego.

6.5.6. Dokumenty potwierdzal4ce posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w
leczniczych Zamawiajqcemu:

6.5.6.1. Podmiory okreslone w art.72 ustawy Prawo farmaceutlzczne (hurtownie,
sklady konsygnacyine i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu administracy.jnego
(koncesji, zezwolenial wydanego przez Gi6wnego lnspektora
Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniajqcego do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznei, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub kopia
r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wla6ciwe organy paistw
cztonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurza.iqce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

6.5.6.2. Podmioty okreslone w art 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialneJ - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego r,vydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt5w Biob6jczych, Radq
Unii Europejskiej albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.

6.5.6.3. Podmioty okre3lone w art 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcyl -

Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa Urzgdu Reiestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w
Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Rade Unii Europejskiej albo Komisjq
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Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierajacego w r,vykazie
wltw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii, nazwg i adres Wykonawcy.

6.5.7. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du
lub ostatecznej decyz.ii administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzai4cych dokonanie platnoSci tych
nale2noSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami Iub zawarcie wiq2qcego
porozumienia w sprawie splat tych nale2noSci.

6.5.8. oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem 6rodka
zapobiegawczego zakant ubiegania siq o zam6wienia publiczne.

6.5.9. oSwiadczenie Wykonawcy o niezleganiu z oplacaniem podatk6w i oplat lokalnych, o
kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U. z 2016r. poz.7"l6).

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.ji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oiwiadczenia o przynaleino6ci lub braku przynale2no6ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiazania z innym
rvykonawcq nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia

6.7 .le2eli wykonawca ma siedzibq Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite.i Polskie,, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w:
6.7.1. punkcie 6.5.4 specyfikacji sklada informacjq z odpowiedniego rejestru albo, w

przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowainy dokument wydany przez
wla6ciwy organ sqdowy lub administracyjny kra.iu, w kt6rym lrykonawca ma
siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6reJ
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre3lonym w aft.24 ust. 1 pkt 13,
74 izt;

6.7.2. punkcie 6.5.2-6.5.4 specyfikacji - sklada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce
odpowiednio,2e:
aJ nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne

lub zdrowotne albo 2e zawarl porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie
splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych platno5ci lub wstrzymanie w calo3ci wykonania
decyzji wlaSciwego organu,

b) nie otwarto .iego likwidacii ani nie ogloszono upadloSci.
6.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 6.7.1 i 6.7.2.b) specyfikac.,i, powinny byd

wystawione nie wczeSniej niz 5 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.
Dokument, o kt6rym mowa w punkcie 6.7.2.a) specyfikacji, powinien byd wystawiony nie
wczeSniej ni2 3 miesiqce przed upi5,wem tego terminu.

6.9.leieli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaie siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacii, zastqpuie siq ie dokumentem zawieraiacym
odpowiednio oiwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument miat dotyczyi, zlo2one
przed notariuszem lub przed organem s4douym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
mieisce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
6.8 specyfikacji stosuje siQ.

6.10. Wykonawca majqcy siedzibe na terltorium Rzeczypospolite.i Polskiej, w odniesieniu do
osoby maj4cej miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej
dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.1 specyfikac.ii, sklada dokument, o kt6rym
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mowa w punkcie 6.7.1 specyfikacji, w zakresie okreslonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. JeZeli w kraiu, w kt6rym mieisce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial
dotyczyt., nie wydaje siQ takich dokument6w, zastQpuje siq go dokumentem
zawierajEcym o6wiadczenie tej osoby z+oZonp przed notariuszem lub przed organem
sEdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego
wta5ciwym ze wzglgdu na miejsce zamieszkania te, osoby. Przepis punktu 6.8
specyfikacji zdanie pierwsze stosu,e sie.

5.11. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maja przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwo.ju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iqdat zamawiajEcy od lvykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

6.12. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
6.12.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcium, przedsiQbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6tki
cywilnej) se zobowiazani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.12.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiEzani do zloaenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawia.iqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w punkcie 10.2.5 specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu izawarcia umowy.

VIL Informacie o sposobie porozumiewania siq ZamawiaiEcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1. W ninie,szym postepowaniu o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. JeZeli zamawia.iqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacii eleldronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OOZ r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kazda ze stron na z4danie drugie.i strony niezwlocznie
potlvierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnei wykonawcy sq zobowi4zani wysylai b4dZ skladai na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

7.4. Korespondenciq w formie faksu wykonawcy s4 zobowiqzani przesylai na numer (33)
872-3t-1.1.

7.5. Korespondenclq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
moZe skutkowa6 tym,2e zamawiaiqcy nie bqdzie m6gl zapoznat. siq z tre6ciE przekazanej
informacji we wtasciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 sig do zamawiajacego o wyjaSnienie treSci specyfikacji.
WyjaSnienia tre5ci specyfikacji oraz.iei ewentualne zmiany bgd4 dokonywane zgodnie z
art.38 ustawy. Zamawiaiacy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie treSci specyfikacji naleiy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiai4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.

Wnioski i zapytania n_ale2y skiadai do korica dnia, w kt6rym upiywa polowa terminu nn
skladanie ofert tj. dorJ5.OJ,z01 7r.

7.8. Kontakt sprawach zwi4zanych z wyjaSnianiem tre3ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23.
Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni sq :

ta,. ' ' -'r"r

' ,'u'J'n* n



Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska faks [033) 872-31-ll
w godz.9oo-1300

Vlll. Wadium.
8.1. Wykonawca zobowiqzany iest wnieSi wadium przed uplywem terminu skladania ofert

w wysoko6ci: 31 000,00 zl
8.2. Wadium mo2e by6 wnoszone w jednej lub kilku nastgpuj4cych formach:

8.2.1. pieni4dzu,
8.2.2. poreczeniach bankowych lub porqczeniach sp6idzielczej kasy oszczqdno6ciowo-

kredytowej, ztym 2e porgczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqZnym,
8.2.3. gwarancjach bankowych,
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5. porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiei Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczo5ci (Dz. U. Nr 109, poz. 7758 zp6Ln. zm.).

8.3. Wadium wnoszone
zamawiajqcego:

le nl dzu nale aclc rzelewem na rachunek bankowy

Numer kontar 58812800050000052120000020, z dopiskiem:,,Wadium
ZOZ.V.070 /DZP / 35/17- Dostawa sprzqtu dializacyinego, dzieriawq aparat6w
dializacyinych oraz zabezpieczenie serwisu technicznego Stacii Dializ"

8.4. Wykonawca powinien zloiyi w ofercie dow6d wniesienia wadium w przypadku wplaty
przelewem. Terminem wniesienia wadium iest data i czas uznania rachunku
zamawiajqcego.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach okre6lonych w punkcie 8.2.2-8.2.5
wykonawca zobowi1zany jest dolqczy6 do oferty gwarancjg b4dZ porqczenie w
nastqpuiacy spos6b: kserokopiq potwierdzon4 za zgodnoit z oryginalem zszyt,
zbindowad lub w inny spos6b trwale zlqczyi z oferta, natomiast oryginal dokumentu
naleiy zloiyi wraz z ofert4 w taki spos6b aby byla mo2liwo56 .jego zwr6cenia bez
dekompletowania oferty.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i porqcze6 musi spelniai nastqpujqce wymogi:
8.6.1. by6 wystawione na Zesp6i Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej (ul. Szpitalna

22,34-2OO Stcha Beskidzka J

8.6.2. zawierai w swej tresci oswiadczenie gwaranta [porQczycielaJ, w kt6rym
zobowi4zuje sie on do bezwarunkowej wyptaty kwoty wadium na pierwsze
24danie zamawiaj4cego zawierajEce o5wiadczenie, ii, zaszla jedna z przeslanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

8.6.3. okres wa2no5ci wadium nie mo2e by6 kr6tszy ni2 okres zwiEzania ofertE, przy
czym pierwszym dniem wa2noSci zobowiEzania jest dzieri skladania ofert.

8.7.Zamawia)qcy zwr6ci wadium na zasadach okreSlonych w art. 46 ustawy. W przypadku
wniesienia wadium w pieni4dzu, w ofercie nale2y poda6 nazwq, adres banku oraz numer
konta, na jakie zamawiajqcy dokona zwrotu wadium. fe2eli wykonawca zloiy ofertg w
kilku czqSciach, a jako dow6d wniesienia wadium zostanie zlozona iedna gwarancia (lub
porqczenie) obejmuj4ca kilka czq6ci, to Zamawiaj4cy zwr6ci wadium dopiero w6wczas,
gdy przeslanki do jego zwrotu zostana spelnione we wszystkich tych czq6ciach.

IX, Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlozon4 ofert4 przez okres 60 dni od uplywu termrnu
skladania ofert.

X. Spos6b przygotowania oferty.
10.1. Ofertq nale2y sporz4dzi6 w jgzyku polskim, w formie pisemnej
10.2. Do oferty n aleiy d,ol4czyt. nastqpujqce dokumenty:

I
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10.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz adzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik
nr 1 do specyfikac.ii.

10.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik
nr 1a i 1b do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty lvypelnionego
dokumentu w formie elektronicznei na ptycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierat
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowanial.

10.2.3. OSwiadczeni a wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji.
10.2.4. Kserokopig potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wplaty przelewem.
10.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wla5ciwym rejestrze Iub
ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.

10.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
10.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byty zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w

sklad oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

10.6. Wskazane iest aby pierwsze stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci
zawierajqcy wykaz dokument6w wchodzEcych w sklad oferty, z podaniem numeru
strony oferty, na kt6rej dany dokument siq znaiduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

10.7. Przedstawienie propozycii rozwiqza{ alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

10.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
10.9. Ka2dy wykonawca moZe zlo2y6 tylko iedna ofertq.
10.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacii stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byt udostgpnione oraz
wykaie, 2e zastrzezone informacje stanowiA tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqici. Czglt.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wy.iqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnicE przedsigbiorstwa. Informacje stanowiece tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zloitone w drugiej czgSci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno3ci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

10.11. Wykonawca mo2e zmienid lub wycofat ofertq przed uplywem terminu skladania
ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiy6 jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Calo56 powinna by( zloiona w kopercie oznakowane.i ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyt jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niei
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

70.72.W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
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podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiai4cego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazul4c ich warto6i bez kwoty podatku. le2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszei oferty lub oferty z najniisz4 cenE dolicza sig podatek od towar6w i

uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwlqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moie zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiaiEcy bqdzie mial
obowi4zek rozliczy6.

10.13. Ofertq naleiy zloLyt w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w
spos6b gwarantuj4cy zachowanie w poufno5ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczai4cy iei
nienaruszalnodi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wediug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZI AI. Z AM6W IEI( PU SLICZNYC H

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

Dostawa sprzqtu dializacyinego, dzieriawq aparat6w dializacyinych oraz
zabezpieczenie serwisu technicznego
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /36/77

Nie otwierai przed 16.08.2077 r. godz. 11:00*

Dostarcz : Sekretariat Blok C, I I ro
*,

prrypadk, Widry telni r tkladatia ofet rulery upitai obowi44ajqg (akl,albt terrrli,t

10.14.Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawierai4cei ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzezone, je2eli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 10.10.

XI. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6lniej niZ do dnia
l6,OA,2Of7 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

11.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie siq w dniu 16.08'2017 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wierl
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacie okre5lone w art.86 ust.4 ustawy.
11.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajAcy zamieSci na stronie internetowej

informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakq za mierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii i warunk5w platnoSci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
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XIL Spos6b obliczenia ceny.
12.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 10.12 specyfikaciiJ.
12.2. Wszystkie wartoSci cenowe naleiy podad w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
12.3.W Formularzu oferty nalezy podai cenq netto oraz brutto (z podatkiem VAT). W

przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena
jako,,cena brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

72.4.Warloie pakietu jest to suma wszystkich jego skiadnik6w, kt6re sE iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
13.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty

Cnx 100 ptk. =Cx Ranga
CK

Wszelkie upusty i rabatv bedq odliczone od wartoSci koficowej oferlv

gdzie'. Cn - na)ni2sza cena zloiona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostary o wadze lOo/o

Makst rnalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Kr6tszy zaoferowany termin
bgdzie oceniany wg wzoru: od 1-4 dni roboczych- 1 pkt, 5 dni roboczych -0 pkt.
Warto56 punktowa oferowanego terminu dostawyx 100 pkt x 10%

c) Termin wa2no6ci o wadze 30%
Minimalny wymagany termin dostawy wynosi 12 miesiecy. Dlu2szy zaoferowany termin bqdzie
oceniany wg wzoru: termin wa2no6ci powyiej 1 roku- 1 pkt, termin wa2noSci 1 rok- 0 pkt.
WartoSi punktowa oferowanego terminu wa2no3ci x 100 pkt x 300/o

XIV. Informacje o formalno6ciach, lakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

14.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
14.7.7.wyborze najkorzystniejsze, oferty, podajEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonl,wania dzialalno6ci

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

Termin dostawy 10o/o Wg wzoru

30% Wg wzoru

strona 1l
A
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wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, !eZeli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty, a takie punktacjq przyznan4 ofertom w
kaZdym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjq,

14.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
14.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust. 4 i5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagah dotyczEcych wydajnoSci lub funkcionalnoSci,

14. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

74.2. ZamawiajEcy przesle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala nrybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.

74.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiacych siQ

o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie 24dat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

15. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3,3a do specyfikacji

17. Srodki ochrony prawnel.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci

odwolania oraz skargi do sEdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania 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 - zalecznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo-cenowy - zalqcznik nr 1a i 1b.

3. Oswiadczenie wykonawcy IEDZ - zalqcznik nr 2

4.wz6t nmory - zalEcznik nr 3,3a.
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