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I. Dane ZamawiaiAcego,
1..1. Nazwa i adres zamawiaiEcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

rEt: (033) 872-3r-oo
FAx: (033) 872-31-7t

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

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
Il. Informacie 096lne.
2.1,. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wie6 publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201,5 r. poz. 21,64 z p6tniejszymi
zmianami), zwanq dalej ,,ustawE", w trybie przetargu nieograniczonego. Wartos6
zam6wienia przekracza r6wnowartoSi kwoty okre6lonej w przepisach uykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.

2.2. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 201,5 r. po2.2764 z

p6lniejszymi zmianamiJ
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich moie iqdat zamawiaj4cy od wykonawcy
wpostqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2076r. poz. 1,126'),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wie6 Publicznych (Dz. U. poz. 225 4),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowiqzek
przekazywania ogloszefl U0PWE (Dz. U. po2.2263),

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

2003r. Nr 753, poz.7503 z p62. zm)
2.4. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawial1cy bqdzie jednakowo traktowal

wszystkie podmioty ubiegaj4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i
przejrzysto6ci..

2.5. Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przy8otowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. Przygotowu.iac ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna(. siq z zawarto5ciq
wszystkich dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 naleiy od,czytywai wraz z

ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiai4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", pietro IV, otaz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

III. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa r62nych produkt6w do Apteki Szpitalnej Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Zam6wienie zostalo podzielone n:r 52 czg6ci.
CPV: 33.60.00.00-6 (produkty farmaceutyczne)
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33.58.00.00-0 (wyroby medyczneJ
33.53.16.00-B I Srodki antyseptyczne i dezynfekcyjneJ
15.88.00.00-3 (dietetyczny Srodek spo2ywczy specjalnego przeznaczenia

medycznego)
15.88.00.00-0 (dietetyczne Srodki spo2y"wcze specjalnego przeznaczenia

2ywieniowego)
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do specyfikacji. Opis
ten naleZy od,czytywai wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bqd4cymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane ilo6ci s4
szacunkowlrm zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy islu24 do obliczenia ceny oferty
(tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcyJ. Zamawiaiqcy zastrzega sobie
prawo rezygnacji z zakupu czqSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.

3.2. Wymagany termin ptatnoSci wynosi 60 dni.
3.3. Przez produkty lecznicze, stanowiEce przedmiot zam6wienia, naleZy rozumiei produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrze6nia 2001 roku
(tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 277 z p6iniejszymi zmianamiJ. Zaoferowane
produkty lecznicze muszq byd dopuszczone do obrotu na zasadach okre5lonych w art. 3
lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.

3.4.Przez wyroby medyczne, stanowiace przedmiot zam6wienia nale2y rozumiei wyroby
medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z Z0 maja 2O1O r. (Dz. U. z
2010 r. nr 707 poz. 679 z p6in\ejszymi zmianamiJ. Zaoferowane wyroby medyczne
musz4 by6 dopuszczone do obrotu i uz),vvania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

3.5.Przez dietetyczne Srodki spo2ywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, stanowi4ce
przedmiot zam6wienia oraz Srodki spo2ywcze spec;'alnego przeznaczenia 2ywieniowego,
stanowi4ce przedmiot zam6wienia, nale2y rozumie6 Srodki spo2y,wcze specjalnego
przeznaczenia 2yr,vieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczefistwie iywnoSci i 2ywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 974 z p62n. zm.).
Zaoferowane Srodki spoiywcze muszE byi dopuszczone do obrotu na zasadach
okreSlonych w ustawie o bezpieczeflstwie zy'r,vnoSci i Zywienia.

3.6. Przez produkty biob6jcze, nale2y rozumie6 produkty biob6jcze w rozumieniu usta',ey z
dnia 9 paZdziernika 2015 r. o produktach biob6jczych. Zaoferowane produkty biob6jcze
muszq byi dopuszczone do obrotu i u2yryvania na zasadach okre6lonych w ustawie o
produktach biob6jczych.

3.7. Przez kosmetyki, naleiy rozumie6 kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30 marca 2001
r. o kosmetykach. Zaoferowane kosmetyki muszq byi dopuszczone do obrotu i u2ywania
na zasadach okre3lonych w ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

3.8. Wykonawca oferujqc produkl leczniczy, Srodek spoiywczy specjalnego przeznaczema
2ywieniowego, wyr6b medyczny znajdujqcy siq na li6cie lek6w refundowanych przy
obliczaniu ceny musi wziqi pod uwagg zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2017
roku o refundac.ji lek6w, Srodk6w spo2pvczych specjalnego przez\aczenia
2ywieniowego oraz wyrob6w medycznych (Dz. U. nr 722 poz.696), aktualne na dzieri
skiadania ofert. Ponadto naleiy wztE( po uwagq wyjasnienia dotycz4ce art. 9 ust 2
zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2072 [pismo MZ-PLR-460-7257 6-
760/KB/72). Ceny oferowanych produkt6w le czniczych znajduj4cych sig w wykazie B i C

Obwieszczenia Ministra Zdrowia nie mog4 byt wy2sze ni2 wysokoSi limitu finansowania.
3.9. ZamawiajEcy wymaga, aby minimalny termin waZnoSci zaoferowanego asortymentu

wynosil co najmniej 12 miesigcy od dnia jego dostawy.
3.10. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia sig do wykonawc6w na etapie badania i

oceny ofert a takze w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych produkt6w leczniczych oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i
uzynvania na terenie Polski pozostalych oferowanych produkt6w.

3.11. ZamawiajEcy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. Ofertg m oina zloiyt w
odniesieniu do wszystkich czgSci. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert
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czqSciowych w obrqbie pakietu.
3.12. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.13. Zamawia.iqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe].
3.1.4. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czQSci zam6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przez
wykonawcQ czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy(,
podwykonawcom, ipodania firm podwykonawc6w [za]4cznik nr 1 do
specyfikacji.

3.L5. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).

3.15. Zamawia,qcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.77 . Zamawia)4cy nie przewidu,e rozliczenia w walutach obcych.
3.18. Zamawiaiacy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.01.2019r. bez wzglgdu na stopiefl realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiacego przedmiot zam6wienia.
Dostawy odb),wa6 siq bgdq sukcesywnie na podstawie zam6wiefl, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

V. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1.O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
Dotyczy Wykonawc6w oferujqcych produkty lecznicze'. o udzielenie zam6wienia
mogq ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni do sprzedaiy produkt6w
leczniczych Zamawiaiqcemu, zgodnie z ustawE z dnia 6 wrze6nia 2001 roku prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 277 z p6iniejszymi
zmianami).

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

5.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiajqcy nie okreilii warunku w tym zakresie.

5.3. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 5.2.1 specyfikacji musi spelniai ten spoSr6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczal produkty lecznicze.

5.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawyJ.
Z udzialu w postepowaniu zostanie wykluczony Wykonawca:

5.4.1. w stosunku do kt6rego otwarto likwidaciQ, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacjq jego majqtku lub sqd zarz4dzii likwidacjq,ego majEtku w trybie art. 332 ust.
1 ustavly z dnia 15 maja 2Ol5 r. - Prawo restruktu ryzacy)ne (Dz. U. poz.978,z p6tn.
zm.) lub kt6rego upadloS6 ogloszono, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu
upadlo6ci zawarl uklad zatlvierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli

ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq maj4tku upadlego,
chyba 2e s4d zarz4dzil likwidacjq jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadloSciowe (D2.U.22075 r.poz.Z33,zp62n.zm.)

5.4.2. kt6ry naruszyl obowi4zki dotyczqce platnoSci podatk6w, optat Iub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawia.j4cy jest w stanie wykazai za
pomoca stosownych 6rodk6w dowodowych, z wyiqtkiem przypadku, o kt6rym mowa
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w ust. 1 pkt 15, chyba, 2e wykonawca dokonal platnoSci naleZnych podatk6w, oplat
lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wi42qce porozumienie w sprawie splaty tych nale2noSci.

VI. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt. aktualne na dziefi skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bqdq stanowit wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o zam6wienie. O5wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o pod\ /ykonawcach w
oiwiadczeniu, 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 powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udziatu w postgpowaniu sklada tak2e o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

6.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo|enta w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 10
dni, aktualnych na dzieh zloienia nastgpujqcych oSwiadczeri Iub dokument6w:
6.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed upfirem
terminu skladania ofert;

6.5.2. za!;wiadczenia wla5ciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajqcego, 2e
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wl,rstawionego nie wczesnie.j ni2 3
miesi4ce przed upil,wem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzaiAcego, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szcze96lnoSci uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania
decyzji wla6ciwego organu;

6.5.3. za6wiadczenia wlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpreczeri
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo rnnego
dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze5niej ni2 3
miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert, Iub innego dokumentu
potwierdza.iAcego, 2e wykonawca zawari porozumienie z wlaSciwym organem w
sprawie splat tych naleZno6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzy"wnami, w
szczeg6lno5ci uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych ptatnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania
decyzji wlaSciwego organu;

6.5.4. odpisu z wla6ciwego rejestru lub z centralne, ewidencji i informac.ii o dzialalnoici
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
usta\ /Y;

6.5.5. Dokumenty potwierdzajqce, 2e oferowane dostawy spelniaja wymagania
Zamawiai4cego:

6.5.5.1. OSwiadczenie,2e oferowane wyroby s4 dopuszczone do obrotu i uzylvania
na terenie Polski.

6.5.5.2. Do oferowanych Srodk6w dezynfekcyjnych:



a) karty charakterystyki
b) pon i2sze o6wiadczenia :

o dzialaniu zgodnie z Rozporzqdzeniem (CLP (WEl nr 7272/2008 z

dnia 16.12.2008r. w sprawie oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
o dla substancji mieszanin chemicznych wymagaiEcych kart charakterystyki, kt6rych

producent nie umieszcza na stronie internetowej -oSwiadczenie deklaruj4ce
przesylanie aktualizacji kart charakterystyki do Zamawiaj4cego w formie
elektronicznej przez caly czas obowi4zywania umowy,

. dla substancji / preparat6w biob6jczych - o6wiadczenie, 2e oferowane substancje

/ preparaty posiadaj4 aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i 2e

przedmiotowe zezwolenia zostanA dostarczone na ka2de wezwanie
Zamawiaj4cego,

o dla substancji mieszanin chemicznych wymagai4cych rejestracji -
oSwiadczenie, 2e zostaly zareiestrowane i 2e dokumenty rejestracyrne zostan4
dostarczone na ka2de wezwanie Zamawiajqcego.

6.5.6. Dokumenty potwierdza,Ace posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w
leczniczych Zamawiajqcemu:

6.5.6.1. Podmioty okreslone w art.7Z usta\.ry Prawo farmaceutyczne (hurtownie,
sklady konsygnacyjne i skiady celnel - Kopia wa2nego aktu administracyjnego
(konces.ii, zezwolenia) wydanego przez Gl6wnego Inspektora
Farmaceutycznego [GIF, MZ] uprawniajqcego do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub kopia
r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wia5ciwe organy pafstw
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzajqce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

6.5.6.2. Podmioty okre6lone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzgdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radg

Unii Europejskiej albo Komisjg Europejskq na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.

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

Kopia waZnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w
Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europejskiej albo Komisjq
Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierajqcego w wfrkazie
wytw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii, nazwq i adres Wykonawcy.

6.5.7. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego \,ryroku sqdu
lub ostatecznei decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku Iub decyzli - dokument6w potwierdzai4cych dokonanie platnoSci tych
naleLnoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq2Ecego
porozumienia w sprawie splat tych nale2noSci.

6.5.8. oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tltulem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 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 16).

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowr4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynalezno6ci do tei samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
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wykonawcE nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia

6.7.leieli wykonawca ma siedzibq lub mieisce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w:
6.7.1.punkcie 6.5.4 specyfikacji sklada informacjg z odpowiedniego rejestru albo, w

przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowa2ny dokument wydany przez
wla5cirvy organ sEdowy lub administracy.iny kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 27:

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

lub zdrowotne albo 2e zawari porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie
splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyr,vnami, w
szczeg6lnoSci uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych platno5ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania
decyzji wla6ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.
6.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 6.7.1 i 6.7.2.b) specyfikacji, powinny byi

wystawione nie wczeSniej niz 6 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 uplywem tego terminu.

6.9.leLeli 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 6.7 specyfikacji, zastQpuje sig je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt., zloione
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
6.8 specyfikac.ii stosuie sig.

6.10. Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitei Polskiej, w odniesieniu do
osoby maj4cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej
dotyczy dokument wskazany w punkcie 5.5.1 specyfikacji, sklada dokument, o kt6rym
mowa w punkcie 6.7.1 specyfikacji, w zakresie okreSlonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy..JeZeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial
dotyczy6, nie wydaje sig takich dokument6w, zastgpuje siq go dokumentem
zawieraj4cym oSwiadczenie tej osoby zlo2onym przed notariuszem lub przed organem
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzEdu zawodowego Iub gospodarczego
wlaSciwym ze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.8
specyfikacji zdanie pierwsze stosuje sig.

6.11. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maje przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, iakich mo2e 24dai zamawlajqcy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSd w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowiEzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu ido zawarcia umowy.
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6.12.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiega)4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zlo,enia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w punkcie 10.2.5 specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VII. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1. W niniejszym postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie sq
przekazywane faksem lub drogq elektronicznE. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7 .2. Oferta musi by6 zloZona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiEzani wysylad b4dl skladac na

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

7.4. Korespondencjg w formie faksu wykonawcy sE zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
872-37-r7.

7.5. Korespondencjg w formie elektronicznei nale2y kierowat na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre3lone powyzej
mo2e skutkowa6 rym,ze zamawiaiqcy nie bqdzie m6g} zapozna6 siq z treSciq przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogq zwr6cit siq do zamawiajqcego o r,lyja5nienie tre3ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre5ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgd4 dokonlrarane zgodnie z

art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie je) do innego
dokumentu.

Wniosl(i izapytania nale2y skladac do korica dnia, w kt6rym uplywa potowa tertninu na

skladanie oferr tj. do .....!lb..l o.zo lt t.
7.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni sq:
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska faks [033J 872-31-11
w godz.9oo-1300

VIII.Wadium.
8.1. Wykonawca zobowi4zany jest wnieSi wadium przed uplywem terminu skladania ofert

Wadium dla oszcze 6ln ch cz scl osr:

Kwota
wadiumNr Nazwa

Kwota
wadium

Nr Nazwa

Pakiet Nr 1 996 Pakiet Nr 29
Pakiet Nr 2 2 123 Pakiet Nr 30 1BB9

Pakiet Nr 3 233 Pakiet Nr 31. 58

1 410 Pakiet Nr 32 140Pakiet Nr 4
1 496Pakiet Nr 5 4 +76

60Pakiet Nr 6 1025 Pakiet Nr 34
3 662Pakiet Nr 7 2 284 Pakiet Nr 35
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1 372 Pakiet Nr 36 287

Pakiet Nr 9 848 Pakiet Nr 3 7 +2L

I 257 Pakiet Nr 3B 2 064

Pakiet Nr 11 727 509

448 Pakiet Nr 40 841,

I 317 327

Pakiet Nr 14 I 440 Pakiet Nr 42 796

Pakiet Nr 15 1698 Pakiet Nr 43 663

+30 Pakiet Nr 44 30+
Pakiet Nr 17 3157 Pakiet Nr 45 335

Pakiet Nr 18 2 204 Pakiet Nr 45 +36

Pakiet Nr 19 2 566 565

5 069 Pakiet Nr 48 125

Pakiet Nr 21 1 057 Pakiet Nr 49 292

Pakiet Nr 22 2 553 Pakiet Nr 50 B5

Pakiet Nr 23 1 agz Pakiet nr 51. 102
Pakiet Nr 24 24 Pakiet Nr 52 188

Pakiet Nr 25 ZOB

Pakiet Nr 26 5 772

Pakiet Nr 27 573

Pakiet Nr 28 l7z
W przypadku zloienia oferty czg:(ciowej wykonawca zobowiEzany jest wniedi wadium w
kwocie okreSlonej dla danej czq6ci. W przypadku zloienia oferty na kilka czgSci kwota
wadium stanowi sumq wadi6w ustalonych dla poszczeg6lnych czg6ci zam6wienia. JeZeli
urysoko66 wniesionego wadium bgdzie niisza niz suma wynikajqca z poszczeg6lnych
czqSci zam6wienia, zamawiajqcy uzna, 2e wadium nie zostalo wniesione.

8.2. Wadium mo2e byt wnoszone w jednej lub kilku nastqpujacych formach:
8.2.1. pieniqdzu,
8.2.2. porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-

kredytowei, z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniq2nym,
8.2.3. gwarancjach bankowych,
8.2.4. gwarancjach ubezp iecze n iowych,
8.2.5. porqczeniach udzielanych przez podmroty, o kt6rych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. Nr 109, poz. 7758 zp6in. zm.).

8.3. Wadium wnoszone w picniqdzu nale2y wplaci6 przelewem na rachunek bankowy
zamawiajqcego: Bank Sp6ldzielczy Sgcha Beskidzka
Numer konta: 5881280005000005212000 OO2O, z dopiskiem: ,,wadium
ZOZ.V.0L0 /DZP / 63/17- Dostawa lek6w iinnych produkt6w do apteki szpitalnej
Z0Z w Suchej Beskidzkiej"

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

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach okre6lonych w punkcie 8.2-2-8.2.5
wykonawca zobowi4zany lest dolqczy6 do oferty gwarancjg bqdl porqczenie w
nastqpuj4cy spos6b: kserokopig potwierdzonE za zgodnoti z oryginalem zszy{
zbindowa6 Iub w inny spos6b trwale zl4czyt z ofertE, natomiast oryginal dokumentu
naleiy zIo1yi wraz z ofert4 w taki spos6b aby byla mo2liwo6i jego zwr6cenia bez
dekompletowania oferty.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji iporqcze6 musi spelniai nastqpujqce wymogi:
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8.5.1. by6 r,rystawione na Zesp6i Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (ul. Szpitalna
22,34-200 Sucha Beskidzka l

8.6.2. zawierai w swej tre5ci oSwiadczenie gwaranta (porqczycielaJ, w kt6rym
zobowiEzuje siq on do bezwarunkowej wyplaty kwoty wadium na pierwsze
24danie zamawiajqcego zawierajqce oSwiadczenie, ii zaszla jedna z przeslanek
wymienionych w art. 45 ust. 4a i 5 ustawy,

8.6.3. okres wa2noSci wadium nie mo2e byi kr6tszy ni2 okres zwiazania ofert4, przy
czym pierwszym dniem wa2noSci zobowi4zania jest dzieri skladania ofert.

B.T.Zamawiaj4cy zwr6ci wadium na zasadach okreslonych w art.46 ustawy. W przypadku
wniesienia wadium w pieniqdzu, w ofercie nale2y poda6 nazwg, adres banku oraz numer
konta, na jakie zamawiajqcy dokona zwrotu wadium. Je2eli wykonawca zio2y ofertg w
kilku czgSciach, a jako dow6d wniesienia wadium zostanie zlo2ona jedna gwarancja (lub
porqczenieJ obejmujqca kilka czq5ci, to Zamawiajqcy zwr6ci wadium dopiero w6wczas,
gdy przeslanki do jego zwrotu zostanE spelnione we wszystkich tych czqSciach.

IX. Termin zwiEzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 60 dni od uplyr,vu terminu
skladania ofert.

X. Spos6b przygotowania oferty.
10.1. 0fertQ naleLy sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
10.2. Do oferty naleiy dol4czyi nastqpujqce dokumenty:

10.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1 do specyfi kacji.

10.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o doiqczenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierai
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

10.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.2 specyfi kacji.
10.2.4. Kserokopie 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
reprezentujaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla3ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

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

trwale zlEczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
10.5.Wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w

sklad oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowaZnion4 do
reprezentowania wykonawcy.

10.6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci
zawieraj4cy wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru
strony oferty, na kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSt wszystkich stron oferty.

10.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zaA alternat,"vvnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowodu.ie odrzucenie oferty.

10.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
10.9. Ka2dy wykonawca moZe zlo2y6 tylko jednE ofertg.
10.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiAcych ta.iemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6fniej ni2 w terminie skladania oferl zastrzeze,2e nie mog4 one byd udostQpnione oraz
v'rykaie, 2e zaslrze,one informacje stanowi4 taremnice przedsiqbiorstwa. W takim
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wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6c
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie
wymagane dokumenty okre5lone w specyfikacji, z wyjEtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo?one w drugiej czq5ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformac.ie zasttzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

10.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertg przed uplyrruem terminu sktadania
ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Calo56 powinna byt. zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA 0FERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo|yt jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiqcy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zloZonymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wlrkonawcy.

70.L2.W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u
zamawia.jqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiai4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i ustug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skiadaj4c ofertq, winien poinformowai Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartoSt bez kwoty podatku. fe2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej rvyb6r prowadzilby do powstania u Zamawia.iEcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
na)korzystniejszei oferty lub oferty z najni?szq cenE dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzlat z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawiera( podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bgdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

10.13. Ofertq naleiy zloiyt w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byi zamknieta w
spos6b gwarantujqcy zachowanie w poufno5ci jej zawartoSci oraz zabezpieczajEcy jej
nienaruszalnoSt do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedtug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAM6WIEN PUSLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
Dostawa lek6w oraz innych produkt6w do Apteki Szpitalnei

ZOZ w Suchei Beskidzkiei
Pakiet nr,........

Nr sprawy: ZOZ.Y.070 /DZP /63/77
Nie otwierat przed 06.11.2077 r. godz. 11:00*

Dostarczya: Sekretariat Blok C, I pigtro*,)

Prypadka <rziary te rinr tklaclaria o[et ruleA ap*ai oboai4ryj4g (ak,ua/ J) temi
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10.14.Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawiera,ace, ofertg r5wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeLone, je2eli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 10.10.

10.15.Opis niekt6rych kolumn arkusza cenowego (zal4cznik nr 1a), kt6re nykonawca jest
zobowiqzany wypelni6:
- Ilo56 - okre5lona w arkuszu cenowym w kolumnie ,,ilo6i" oznacza ilo56 sztuk:

ampulek, tabletek, kapsulek, fiolek itp. o wskazanych parametrach - w 2adnym
wypadku nie nale2y odczytywa6 tego jako iloSci opakowari;

- Ilo56 sztuk w opakowaniu jednostkowyrn - iloS6 ampulek, tabletek, kapsulek,
fiolek itp. stanowi4cych jedno opakowanie Ie2eli dotyczy);

- Oferowana iloSt opakowari jednostkowych - iloraz ilo6ci sztuk (tj. ampulek,
tabletek, kapsulek, fiolek itp.J do ilo6ci sztuk w opakowaniu - w przypadku gdy
dany iloraz nie jest liczbq calkowitE nale2y podai zaokr4glenie do dw6ch miejsc
po przecinku (je2eli dotyczyJ;

- Nazwa handlowa - nazwa handlowa oferowanego produktu;
- Producent - pelna nazwa producenta oferowanego produktu;
- Dawka - dawka oferowanego produktu;
- Postai - posta6 oferowanego produktu w dawce (nie nale2y mylit z rodzajem

opakowaniaJ np. stala posta6 doustna ftabl., tabletka/dra2etka powlekana, kaps.,
kaps. twarda itp.), roztw6r, koncentrat lub proszek do przygotowania roztworu,
liofilizat itp.;

- Kod EAN - wymagany dla produkt6w zawartych w aktualnym Wykazie
produkt6w leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitei
Polskiej oraz dla produkt6w i wyrob6w zawartych w Obwieszczeniu dotyczqcym
refundowanych lek6w, Srodk6w spoiywczych specjalnego przeznaczenia
2)avieniowego oraz wyrob6w medycznych aktualnym na dzief skladania ofert;

xI. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy sktadai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej niZ do dnia
06.11,2017 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

11.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otvvarcie ofert odbqdzie siq w dniu 06.11.20t7 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

11.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajAcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
a) kwoty, iakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowei wwvr.zozsuchabeskidzka.pl
w mie.iscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
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XIL Spos6b obliczenia ceny.
12.7. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT [z

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 10.12 specyfikacjiJ.
\2.2.Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
12.3.W Formularzu oferty nale2y poda6 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 mo2e zawierai podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.



12.4. Warto6i pakietu iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo5ci i ceny jednostkowe.j netto x stawka VAT.

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

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 7000/o

13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga

CK

Wszelkie upusty i rabat], beda odliczone od wartoSci koncowej oferty

gdzte : Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punla6w uzyskanych przez oferenta

15, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

17. Srodki ochrony prawnei.

strona 13

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

74.1. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
74.1.7. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
uykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mie,sca zamieszkania i adresy, iezeli sE miejscami w,ykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, l<t6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacig przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjg,

14.1.2. wykonawcach, I<t6rzy zostali wykluczeni,
14.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2no5ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci Iub funkcjonalnoSci,

14.1.4. uniewaZnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformac,e, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

14.2. Zamawiaj4cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracA tych wykonawc6w.

wg wzoru



Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalAcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo-cenowy ( pakiety 1-52J - zalEcznik nr 1a.

3, OSwiadczenie wykonawcy IEDZ - zal4cznik nr 2

4,\Nz6r umory - zal4cznik nr 3.
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( data i podpis sporzadzajqcego) (data i podpis przewodniczqcego komisji) [data i podpis fti
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