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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnel
w Suchej Beskidzkiej

na: ,,Dostawq artykul6w elektrycznych - II postQpowanie"

Kod wsp6lnego slownika CPyj 3 1500000-1, 443000003, 3 13500004,

Ogloszerrie o zam6wieniu zostalo op-ublikowa.ne w Biuletynie Zam6wiei
Publicznych w dniuJr("1 .podrr-':1515J ^"' 

j(,vywieszone na tablicy_ ogloszerl w
siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostepnym !i 66iu ,/{:t' t } y. 6122
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.p lwdniu 2lc: tl"
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I. Informacje o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawia.iEcego:

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

TEL: (033) a72-3t-oo
FAX: (033) 872-3r-tl

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

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wie6 publicznych [tekst iedno]ity: Dz. U. z 2075 r. poz.21-54 z p6inielszymi zmianami),
zwanq dalej ,,ustawq", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza
r6wnowarto56 kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2OO4r.Pzp, (tekst jednolity: D2.U.22077 r. poz.1523)

. RozporzAdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie 24dai zamawiajqcy od wykonawcy
wpostQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2016r. po2.7726),

. Rozporzldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartoici Zam6wiert oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiEzek
przekazyw ania oglosze ri U O PWE (Dz. U. p oz. ZZ 63),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 1,6 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z
2003r. Nr 153, po2.1.503 z p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bgdzie jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto5ci.

1.6 Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byt konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siQ z zawartoSciE wszystkich
dokument5w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykui6w elektrycznych. Szczeg6lowe wymagania

w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten
nale2y odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqdqcymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
Podane iloSci sq szacunkowym zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy.Zamawiaj4cy

zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czqSci asortymentu wynikaj4cej z braku
zapotrzebowania.

2.2.Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
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2.5. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).

2.6. Zamawtaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego rvykonania przez wykonawcq kluczowych
czqSci zam6wienia.

2.7 . Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.

2.8. Zamawia)qcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiajqcy nie przewidu,e zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11. Ilekroi w ninieiszej SIWZ przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w

towarowych, patent6w Iub pochodzenia, to przyimuje sig, 2e wskazaniom
takim towarzyszq wyrazy ,,lub 16wnowaine".
W zwi4zku z tym dopuszcza sig ujqcie w skladanej ofercie przetargowei innych
material6w ni2 podane w zai4czniku nr 1a, pod warunkiem zapewnienia parametr6w
technicznych ijako6ciowych nie gorszych ni2 okre6lone.

III. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Dostawcq zostanie zawarta na czas okre6lony - do 31..10.2018r.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia

4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu.

4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajAcy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajAcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okreSlii 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 sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub.iego czq5ci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6q niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szcze96lnoSci przedstawia,qc zobowiazanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacii
zam6wienia.
ZamawiajEcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolnoiciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zreali7J.\q roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiaiacego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potlvierdzaiA spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w ptdstawy
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wykluczenia, zamawiaj4cy za21da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajqcego zastapii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, leieli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowai niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek 14czqcy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczyr,visty dostQp do ich
zasob6w, Zamawia)4cy wymaga dokument6w, kt6re okreSlajq w szcze96lno6ci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiot:u, przez wykonawcg, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotyczE.

4.5. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwiqzku z art- 24 \s1.5 ustawy):
Z tdzialu w postepowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w postqpowaniu
restrukturyzacyinym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg jego
majqtku lub s4d. zarz4dzil likwidacjq jego majqtku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacy,ne (Dz. U. po2.978, z p6Ln. zm.) lub kt6rego
upadloSt ogloszono, z wyjEtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, je2eli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidac.iq majqtku upadlego, chyba ie s4d zarz4dzil
likwidac.iq jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 2S lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (Dz. U. z 2075 r. poz. 233, z p6i.n. zm.).

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieh skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr Z i 2a do specyfikacji. lnformacje
zawarte w oswiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie przez wykonawc6w o5wiadczenie,
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 kaidy z wykonawc6w wykazuje
speinianie 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 powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu rvykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e oiwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyzei oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieh zlo2enia nastqpujEcych o6wiadczefi lub dokument6w:
5.5.1. Odpisu z wlaSciwego reiestru lub z centralnej ewidencji i informac.ji o dzialalno6ci

gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1
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ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informac.ii, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiAzany bgdzie do
przekazania Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2noSci lub braku
przynaleZno6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze zloieniem o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6
dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia
konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7 . Jeieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terltorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
uykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiEce odpowiednio, 2e nie
otwarto iego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji powinny by6 wystawione nie
wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed upllrvvem terminu skladania ofert.

5.9..fe2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikac.ii, zastgpuie siq je dokumentem zawieraj4cym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy{ zloLone
przed notariuszem lub przed organem sqdowl,rn, administracyinym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania te.i osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuje siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwo,u z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iqdai zamawiaj4cy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu Iub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ ZamawiaiEcego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiajEcy lub wykonawca przekazu)E oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po5rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta\.ry z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektronicznE, ka|da ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byd zloZona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysyla6 bqdZ sklada6 na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .
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5.4. Korespondenciq w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
872-3L-1..J..

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowai na adres:
zozs uch a b es kidzka @wp.p I

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowad tym, Ze zamawiajEcy nie bgdzie m6gl zapozna6 siq z tre6ciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiaj4cego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonlr,vane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o r,vyjaSnienie treSci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailovvy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiajEcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nalc2y,skladai do konca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie olert rj. do ......-u..d.,10.2017 r.

5.8. Kontakt w sp rawach zwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertq,
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od up])'\,vu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. 0fertq nale2y sporzqdzii w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale|y dolqczyt nastqpuiEce dokumenty:

8.2.1. Wypeiniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
rvykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr
1a do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dolqczenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronrcznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierai
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5-1 specyfikacji I za]4cznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do .iego reprezentacji we wla5ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarcze,.

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

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletac.ji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musza by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobe upowa2nion4 do
reprezentowania rykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszq strong oferty przetargowei stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6re.i dany dokument sie znaidu,e oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiEzafi alternat),wnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelki e koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon aw ca moie zlo|yi tylko jedna ofertq.
8.10. Zamawia,acy nie uiawni informacji stanowiEcych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zaslrzeie,2e nie mogq one by6 udostepnione oraz

\
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Nazwa i adres wykonawcy

ZESPOT, OPIEKI ZDROWOTNEJ
DuAr, ZAMOwlEt t PUeLICZNYCH

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

,,Dostawa artykul6w elektrycznych - II postqpowanie"
Nr sprawy: 2O2.Y.01,0 /DZP /72 /77

Nie otwierai przed 06.10.2017r. godz. 11:00*

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piqtro
*a ptapadku rytiary termirur tkladania o.ferl na/ery uphai obowiqTaj4ry fuktualry) terruit

slrona 7

wykaie, ie zasttzezone informacje stanowi4 tajemnice przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta sktadala sig z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq5i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera(. wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyietkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czqSci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacie zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moZe zmieni6 lub wycofat ofertq przed uply,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
o:iwiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwt4zku ze
zmianq. Calo56 powinna byi zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku rvycofania oferty wykonawca winien zloZy(. jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiai4cy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego o6wiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niei
zawarte nie zostanA odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawia.jqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i

uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq [rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazujac ich warto5d bez kwoty podatku. .JeZeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u ZamawiaiAcego obowiqzku
podatkowego zgod,nie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najni|sz4 cen4 dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zkl z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawia.jqcy bqdzie miai
obowiqzek rozliczy6.

8.13. OfertQ naleiy zloiyi w zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoSt do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

liie
Drlth Zrhr6

oik
PubliErYcl



8.1.4. Wskazane .iest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiacej ofertq r6wnie2
osobnE koperte zawierajaca dokumenty zastrze|one, ie2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mieisce itermin skladania ofert.

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
O6.lO.2O17r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu O6.l0,20l7r,godz, 1l:OO, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informac.je okreslone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
aJ kwoty, jakq zamierza ptzeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6 w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu grararancji i warunk6w platnojci

zawartych w ofertach.
Informac.ie te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoici cenowe nale2y poda6 w zlotych [z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. Wartos6 jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo6ci i ceny .iednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich ran

2,Spos6b obliczania wartoici punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty Ctrx 100 Dtk. =Cx Ranga (600/o)
CK

gdzie :

B. Okres gwarancii
Ou x 100 ptk. = O xranga (300/oJ

Ow
Ow - iredni najdlu2szy okres gwarancji zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Ou - Sredni okres proponowany przez danego oferenta

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 60o/o Wg wzoru

Okres gwarancji no wybrony
asortyment

3Oo/o wg wzoru

Termin dostawy tOo/o Wg wzoru

gdzie :
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w ocenre.

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

Kir



O - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Termin dostawy
Maksymalny \ /ymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaoferowany termin
oceniany wg wzoru.

Tnx 100ptk. =TxRanga(10%.)
TK

gdzie : Tn - naikr6tszy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo3t punkt6w uzyskanych przez oferenta

bgdzie

XII. Informacie o formalnoiciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umolyy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonywania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostaI 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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postgpowania
- podajEc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowei.

1,2.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloZonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiega.i4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie i.4dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6ipracA tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenta nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawne, w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre5la Dzial VI ustavly.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przystugujq r6wnie2
organizac.lom wpisanym na listq, o kt6re.i mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalEcznik nr 1a
3. 0Swiadczenia wykonawcy - zat4cznik nr 2,2a
4. Wzdr um

I

l)

- zalqcznik nr 3
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