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I. lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEt: (033) 872-37-00
FAx: (033) 872-31-tt

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

REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-352

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia ,est dostawa sprzetu medycznego wraz z instalacjq
i uruchomieniem, okre(lonego w poszczeg6lnych pakietach. Szczeg6lowe wymagania w
stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a (
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1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieh publicznych (tekst iednolity: Dz. U. z 2O7S r. po2.2764 z p6inie)szymi zmianamiJ,
zwan4 dalej ,,ustaw4", w trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza
r6wnowarto6i kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11

ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1o ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2075 r. po2.2764 z
p6lniejszymi zmianamil

. RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moze i4dai zamawiajqcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2076r. po2.7726),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawg przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleZniony obowi4zek
przekazywania oglosze6 UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks C1,wilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwe, konkurencii (Dz.U. z

2003r. Nr 753, poz. 7503 z p6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasad,ami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 0ferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zan e z przy$otowaniem izloZeniem oferty. Zaleca siQ,

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

l.T.PrzygotowuiAc ofertg wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w skladal4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywad wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostQpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.



pakiety nr 1,2,3J do SIWZ. Okre6la on parametry wymagalne - graniczne i oceniane. Opis ten
nalely odczy$at wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqd4cymi np. r,vynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania lvykonawc6w. Oferta, kt6rei sprzQt nie bqdzie spelniai
warunk6w granicznych zostanie odrzucona.
2,2. Zamawiajqcy lvymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie nowy, nieu2ywany, rok
produkcji nie starszy nii20!7.
2.3. Zamawiajqcy w1.rnaga, aby zaoferowany sprzQt byl kompletny i po zainstalowaniu gotony
do podjgcia dzialalnoSci medycznei, bez dodatkowych zakup6w i inwestycji .

2.4. Wykonawca po przekazaniu do bie24cej eksploatacji i odbiorze przez Zamawlaj4cego
urzEdzenia, potwierdzonego protokolem zdawczo- odbiorczym zobowi4zany.iest do
przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w zakresie obslugi dla personel Zamawiajqcego.
2.5. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. 0fertq moina zloiy(. w
odniesieniu do wszystkich czg!;ci. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania czq6ciorvych w obrqbie
pakietu.
2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7 Zamawiaj4cy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
2.8. Zamawialqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych
czgSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcq czg5ci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zal4cznik nr 1 do specyfikacii.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduie vlymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.70.Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.77.Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawiajqcv nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.13 Obowi4zki Wykonawcy:

a] Dostarczenie sprzqtu do Zamawiaj4cego.
b) Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- instrukcji obslugi w jqzyku polskim,
- kart gwarancyjnych,
- paszportu technicznego.

cJ Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiaj4cego.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy lvykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlega j4

wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlit 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 specyfikacji, w stosownych sltuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polegai na zdolnoSciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
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III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzgt Wykonawca zobowi4zany iest dostarczy1 L zamontowa6 w miejscu
wskazanym przez Zamawiaj4ce maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.



Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, ie realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacii
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
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 podstarvy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mogE polegat na zdolnoiciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno5ci s4

wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowei lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za

szkodg poniesion4 przez zamawiajEcego powstalA wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w, chyba Ze za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaiA spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami Iub zobowi4zal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czg5ci zam6wienia, ieZeli wykaie zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwi4zku z art. 24 ust. 5 ustawy):
Z udzialu w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidaciQ, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez Iikwidacjq jego

majqtku lub sqd zarzqdzil likwidac.iq jego ma.iqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. po2.978, z p52n. zm.) lub kt6rego
upadloS6 ogloszono, z ivyj4tkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jeZeli uklad nie przewidu.le
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majatku upadlego, chyba 2e s4d, zarz4dzil
likwidacjq jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (D2.U.22015 r. poz. 233, z p62n. zm.).

V. oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy rvykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacii. Informac.je
zawarte w oSwiadczeniu bgdq stanowit wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaiu w postepowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy 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 postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoiuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powolule
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sie na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zloZenia w wlznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dnr,
aktualnych na dzie6 zlo2enia nastqpuj4cych o3wiadczefl Iub dokument6w:
5.5.1. Odpisu z wla5ciwego reiestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci

gospodarczei, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o afi.24 ust. 5 pkt 1

ustawy, wystawionego nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed upty'wem terminu
skladania ofert.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6re.i mowa w art. 86 ust. 5 ustalqr, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o3wiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7.Jeieli 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 \lystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potlvlerdzajEce odpowiednio, 2e nie
otwarto iego Iikwidacji ani nie ogloszono upadloSci,

5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji powinny by6 wystawione nie
wcze3niei ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.9. Jeieli 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, zastqpuie siq je dokumentem zawierajqcym
odpowrednio oSwiadczenie uykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mia! dotyczyi, zloione
przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
mieisce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuje siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie malE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e Lqdat zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sie o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiebiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6iki
cyvvilnej) sa zobowiAzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu ido zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego s4 zobowiEzani do zlolenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

KlerotoiL
ilzl.lE Z.ln6Jir6 PuburnYct

l
a.btD. eh.B.k

strona 5



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 niniejszym postQpowaniu o3wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazy'wane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. Jeieli zamawiaj4cy Iub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
usiug drogq elektronicznE, kaida ze stron na 2Edanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnei.
6.3. Korespondencjg w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani r,vysyla6 b4dl sklada6 na

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

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowiEzani przesylat na numer (33)
872-31.-1.7.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka(Dwp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
moZe skutkowai Wm, Le zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapozna6 siq z tre6ci4 przekazanej
informacji we wla5ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiajEcego o rvyja6nienie tre3ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgd4 dokonywane zgodme z

art. 3B ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesylai na adres mailor,vy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiajAcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapylania rale2y skladai do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie oierr rj. do ih...ol.zoll r.

6.8. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23-
Sabina Steczek Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi42ania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zio2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

vlII. Spos6b przygotowania oferty.
8.L. Ofertq nale2y sporzqdzit w igzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale?y d,ol4czyi nastqpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiAcego zai4cznik
nr I do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy ( oferowany pakiet), sporzadzony wedlug wzoru
stanowiAcego zal4cznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera(. wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacii ( zalqcznik fi 2 i 2a d,o

SIWZ].
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiAca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlasciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno.ci gospodarczei 
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B.2.5.Wykonawca zobowi4zany iest dla oferowanego sprzqtu doi4czyi do oferty
dokumenty potwierdzaj4ce dopuszczenie go do stosowania.

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

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki [ub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy,

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowei stanowil spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaiduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatf/vnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawcamo?e zloZy6 tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli wykonawca nie
p62nie1ni2 w terminie skladania oferl zaslrzeze,2e nie mog4 one by6 udostqpnione oraz
wykaie, 2e zastrzeione informacje stanowi4 taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq5ci. CzqS6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne" powinn a zawiera( wszystkie
wymagane dokumenty okre5lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdEcych w
ocenie wykonawcy taremnica przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce taremnicg
przedsiqbiorstlya powinny byi zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno(ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moZe zmienii lub wycofat ofertq przed uplywem terminu sk+adania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloLy( jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i lak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmiana. Calo56 powinna byi ziozona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotycza r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zloLonymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w nieJ
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowat ZamawtajEcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawiajEcego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku. .|e2eli
zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszei oferty lub oferty z najniiszE cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzkt z Wm, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moze zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miai
obowiEzek rozliczyt.
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8.13. Ofertq naleiy zloilyt w zamkniQtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartosci oraz zabezpieczajEcy iej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6I, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZI AI, Z AMOW IEN PU S LI CZNYC H

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

,,Dostawa sprzqtu medycznego"
Pakiet nr ,,,.,..

Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /47 /77
Nie otwierai przed 10.08.2017 r. godz. 11:00+

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, Ipiqtro

xw prrypadfu 7niary tenziru *ladania olcrt nahy ,tpilat obo,r'i4itj4ry kkttalu) hrrrrin

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawiera.iace.i ofertq r6wniez
osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrze|one, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

Ix. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.L Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej niZ do dnia
10,08,2017 r, godz, 10:00, 0ferty zloione po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie siq w dniu lO,O8,2Ol7r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefl
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiqcy poda informacje okre3lone w art.86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
aJ kwoty, jak4 zamierza przeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii 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.
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X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoici cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 ceng brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.

10.4. Wartos6 pakietu iest to suma wszystkich.iego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.



Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 6Oo/o Wg wzoru

Ocena techniczna 300h wg wzoru

Termin dostaw lOo/o Wg wzoru

2.Spos6b oblicza

A. Cena oferty

nia wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

Cnx 100Dtk. =Cx Ranga (60%J

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w catoSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Ocena techniczna
Sprzqt oceniany bqdzie na podstawie paramet16w okreSlonych w ofercie przetargowej.

ocena sprzqtu nastEpi w II etapach. tj:

- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich
niespelnienie spowoduie odrzucenie oferty,

- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okreslona w
zal4czniku nr 1a do SIWZ. Liczba punkt6w przyznana oferentowi w danym parametrze
bqdzie zale2na od potwierdzenia przez niego spelnienia wymaganych parametr6w i
oceniana wg wzoru.

Tk * 100 pkt =T*Ranga(30%oJ

Gdzie:

Tn - maksymalna ilo56 punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Tk - iloSC punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry techniczne"
T - iloS6 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry techniczne"

C, Termin dostawy
Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 6 tygodni. . Kr6tszy zaoferowany termin
bgdzie oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga(10%)
TK

gdzie : Tn - naikr6tszy termin zloiony w calosci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostat dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

Tn

h
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XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l,Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
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12.7.1. v,tyborze na)korzystniejszej oferty, podal4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, ieZeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli s4 miejscami wykonywania dzialalno5ci
wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty, a takze punktacjQ przyznan4 ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i ]aczn4 punktacjq,

1 2.1.2. r,rykonawcach, 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 wymaga6 dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno6ci,

1 2.1.4. uniewa2nieniu postQpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku rvyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiai4cy moie i4dat - przed zawarciem
umowy - umorvy regulu jqcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W ninieiszym postepowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

xIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. 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 przyslugui4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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Za14czniki:
1. Formularz oferty - zal4czniknr 7.

2. 0pis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a ( pakiety nr 1,2 i 3)
3. 0Swiadczenie wykonawc! - zallcznik nr 2,2a
4.\Nz6r umory - zalqcznik nr 3.


