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I. Informacie og6lne,
1. L Nazwa iadres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEt: (033) 872-31-00
FAx: (033) 872-3t-tt

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

REGON: 000304415, NIP : 552-t2-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawA z dnia 29 srycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201.5 r. po2.2164 z p6aniejszymi zmianami),
zwanq dalej ,,ustaw4", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza
r6wnowartodi kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych rvydanych na podstawie art. 11

ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.L oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia29 styczniaZl}4r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U.2201,7 r.po2.7523)
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich moie 2qd,ai zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2016r. po2.7126),

. Rozporzldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawg przeliczenia
wartoSci Zam6wie6 Publicznych (Dz. U. poz. 225 4),

o Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto5ci Zam6wie( oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiEzek
przekazyrvania ogloszeri UOPWE [Dz. U. po2.2263),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1,993r. o zwalczaniu nieuczciwe.l konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 1503 z p6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowe, Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno5ci iprzejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,

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

l.T.PrzygotowuiAc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawartosciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6ra nale2y odczytywa6 wraz z ewentualnJmi
modyfikacjami 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 "8", piqtro lV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

IL Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa materia]6w do wyjalawiania wyrob6w

medycznych oraz materiai6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu
zarzqdzania sterylizacjq narzgdzi chirurgicznych Szczeg6lowy opis przedmiotu
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zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. 0pis ten naleiy o dczytywat wrazz
ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na
zapytania Wykonawc6w. Podane ilo5ci sE szacunkowym zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czqSci asortymentu wynikaj4cej z
braku zapotrzebowania.

2.2.Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin wa2noSci zaoferowanego asortymentu

r+ynosii co najmniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.
2.4. Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo zw16cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i

oceny ofert, a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczajAcych do obrotu i uZ)r,ryania na terenie Polski.

2.5. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych na poszczeg6lne pakiety. Ofertq moZna
zlo2yi w odniesieniu do wszystkich czgSci.

2.6. ZamawiajEcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.8. ZamawiajEcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

czq6ci zam6wienia.
Z.9. Zamawiajqcy nie przewiduie wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usta\ /y

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.11. Zamawiajqcy nie przewidu.ie rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawial4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IIL Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.12.2018r. bez wzglgdu na stopiei realizacji.
Dostawy odbywa6 siq bgd4 sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

rvykluczeniu oraz spetniajq warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowei,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiacy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiaiEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdoln0S6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreSli* 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 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq3ci, polega6 na zdolno5ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajqcemu , ie realizu)qc zam6wienie, bQdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
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czy nie zachodzE wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizul4 roboty budowlane lub uslugi, do realizac.ji kt6rych te zdolno6ci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiaj4cego powstal4 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 potwierdzajE spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstar,ly
wykluczenia, zamawiajqcy za2qda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zastapii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czg6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegajEc na zdolno6ciach lub sytuacii innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym naleZyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek lACz4cy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich
zasob6w, Zamawialqcy wymaga dokument6w, kt6re okre6lajq w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
bl spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiot\, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykony,waniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnoiciach kt6rego r,lykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postQpowaniu dotycz4cych rvyksztatcenia, kwalifikacji zawodorvych lub
doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotycz4.

4.5. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy [w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawy):
Z tdzia|u w postgpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sqd, ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyinym jest przewidziane zaspoko;enie wierzycieli przez likwidacjq jego

majqtku lub sEd, zarzqdzil likwidacjq.iego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne [Dz. U. poz. 978, z p6in. zm.) lub kt6rego
upadlo66 ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawari
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jeZeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majEtku upadlego, chyba 2e s4d, zarzqdzil
likwidacjq jego majEtku w trybie art. 366 ust. L ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (D2.U.2201.5 r. poz. 233 , z p62n. zm.).

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzar4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do lvykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dziefi skladania ofert

oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqdq stanowit wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oiwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
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udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w vrykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawia)qcy 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 udziatu w postQpowaniu.

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

5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyzej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dziefi zlo2enia nastgpujqcych oSwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informac.ji o dzialalnoSci

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

ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiQcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

5.5.2 Oryginalne naboje gazowe ( pakiet nr 1, poz. 51, dopuszczone przez producenta
sterylizatora na 100% tlenku etylenu muszq posiadad kartq charakterystyki w
formie elektronicznej aktualnq na dzie6 skladanra ofert oraz adres strony
internetowej [5cie2kq dostgpu i ew. haslo dostqpu w przypadku, gdy producent nie
posiada w/w danych na stronie internetowej naleiy przekazywai aktualizacje kart
charakterystyki do Zamawiaj4cego w formie elektronicznej przez caly czas
obowiqzywania umowy).

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do tei samej
grupy kapitalowei, o kt6re, mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
r+ykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7.leieli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty: wystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, 2e nie
otwarto ,ego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

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

5.9. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument donlczy, nie wydaje siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji, zastepuje siq je dokumentem zawierajEcym
odpowiednio oiwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlolone
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglgdu na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuie siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i4dai zamawiajitrcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
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5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego [np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno56 w formie sp6iki
cywilnejJ sE zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zloaenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawia,4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

vI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego 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 s4

przekazywane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. feieli zamawiaj4cy lub wykonawca przekantiq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faku lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzyma n ia.

6.2. Oferta musi byt zlo|ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenc.jq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowiqzani wysyla6 bqdZ sklada6 na

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

6.4. Korespondencjg w formie faksu wykonawcy sE zobowiqzani przesylai na numer (33)
872-3.1-77.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej naleiy kierowat na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

5.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okre5lone powy2ei
mo2e skutkowad lym, ie zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapozna6 si9 z tre6cie przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokon)ryvane zgodnie z

art. 3B ustarvy. Zamawia)Ecy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o r,lyja3nienie treSci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajEcei kopiowanie treSci pisma i wkleienie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladac do l<onca drria, w kt6rym uplywa polowa terminu n.l

skladanie ofert tl. do |bto.zotlr.
6.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyja6nianiem treSci specyfikacji: tel. (33) 872-33-

23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiEzany zloion4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzii w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zai4cznik
nr 1do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego za+qcznik

\
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nr 1a do specyfikacii. Prosimy r6wnie2 o dot4czenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierat
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i Za do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentu.,qca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Pr6bki oferowanych wyrob6w w iloiciach okreSlonych w zalEczniku nr 1a. Pakiet nr
1inr4).

Wskazane jest, aby pr5bki zlo2ono osobno w trwale zamkniqtym opakowaniu oraz aby
oferta nie zostala zlo2ona w opakowaniu zawieraj4cym pr6bki. Na opakowaniu
zawieraj4cym pr6bki naleZy umieSci6 dokladny opis jak w punkcie 10.13 specyfikacji +
napis ,,pr6bki". Wskazane jest r6wnie2 aby kaida zlo2ona pr6bka zostala opisana
numerem czg6ci i pozycji zam6wienia, kt6rej dotyczy. Zamawiajqcy nie dokona zwrotu
przetestowanych pr6bek. Pr6bki naleiy zloiyt w terminie i miejscu wyznaczon),m na
skladanie ofert. Pr6bki zostan4 r.rykorzystane przy ocenie zgodno6ci oferowanych
wyrob6w ze specyfikacj4 oraz przy ocenie ofert w kryterium ,,1ako56".
Pr6bki muszq by6 dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami
spelniajacymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych (.iesli dotyczyJ. Dopuszcza siq
zloienie wymaganej ilo6ci pr6bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyci4gniqcie
pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza siq 16wniez dolqczenie do
wymaganych pr6bek kserokopii etykiet spetniaiqcych wymogi ustawy o wyrobach
medycznych- jeSli dotyczy [umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

8.2.6. Materiaty potwierdzaiEce wymagania Zamawia.j4cego okre5lone w
zalqczniku nr 1a. - Pakiet nr 1 inr 4.
Dokumenty potwierdzajEce, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania
Zamawiaj4cego- materialy firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty
charakterystyki, instrukcja lub wyciqg z instrukcji, dokumentacja techniczna,
Swiadectwa rejestrac,i, oSwiadczenia producenta - potwierdzaiace spelnianie przez
oferowane wyroby wymagari Zamawiaj4cego.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindo\ rane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobieZenia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszE byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowei stanowil spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo66 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduie odrzucenie oferty.

B.B. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzan e z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca mo2e zlo2yd tylko jednq ofertg.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnice przedsiQbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mogq one byi udostgpnione oraz
Wkaze, 2e zasttzeaone informacje stanowi4 tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqici. Czgii
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjEtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy ta.iemnicq przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiECe tajemnice



przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zaslrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informac.ii, o }<t6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze

zmian4. Calo6t powinna byt zloIona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".

Wszystkie lvymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczq r6wniez przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. lednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiajEcy sprawdzi
skutecznoSi zlozonego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w o[ercie,
kt6re, dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zw16cona wykonawcy.

8.12. W przypadku zloZenia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u

zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i

uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niei ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowat Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiEzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto66 bez kwoty podatku. Jezeli
zloZono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaiacego obowiqzku
podatkowego zgod.nie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniisz4 cenq dolicza siq podatek od towar6w i

uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie .iako

,,cena brutto" nie moze zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajAcy bQdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. Oferte naleLy zloiyiw zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujAcy zachowanie w poufnosci je, zawartoSci oraz zabezpiecza.i4cy jei

nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNE,J

DZI At ZAM6W lEt t pU g Lt cz NlvcFI

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

Dostawa material6w do wyialawiania wyrob6w medycznych oraz material6w
eksploatacyinych do komputerowego systemu zarz4dzania sterylizaci4 narzqdzi

chirurgicznych Pakiet nr....
Nr sprawy: ZOZ.V.O7O /DZP /60 /77

Nie otwiera6 prz ed OT .77.2017 r. godz. 11:00*

Dostarcz 6 do Sekretariatu blok C, I tro

PrApadfu ilr;atJ ternina tkladaria olrt u/ery wpitai obowiaijqry kAtrakJ) lelrnin

8.1.4. Wskazane jest, aby rtykonawca umie5cil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobnE koperte zawierajqca dokumenty zastrzezone, leieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

\

IX. Termin oraz mie jsce skladania i otwarcia ofert.

strona 8



9.1 Miejsce itermin skladania ofert.
Oferty naleZy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-Z0O Sucha Beskidzka, nie p6iniej niZ do dnia
07,l1.20l7t, godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z arl.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu O7J-L2O17r, r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiei,
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informac.je okre6lone w art.86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, iakE zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, ktSrzy zlo2yli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje 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 uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podat w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiEzuj4cego w Polsce.

10.4. WartoSC pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
iloSci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
11.l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
Pakietnr2i3

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam5wienia
Ck - cena propon owana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

Pakietnrli4

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena l00Vo wg wzoru

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 600/o wg wzoru

lakoii 400/o Wg wzoru

na9/5trotl

Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga (100%)
CK

Wszelkie upusty i rabaty beda odliczone od warto3ci koricowej oferry

I



A. Cena oferty Cnx 100ptk. =Cx Ranga (10070J
CK

gdzie Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. lako56 Tk * 100 pkt. = T *Ranga (40%J

,,Jako56" oceniana bgdzie po przetestowaniu pr6bek oferowanych wyrob6w. W ramach oceny
zostanE przyznane punkty za poszczeg6lne cechy/parametry. Suma punkt6w otrzymanych
przez dan4 ofertq w danej czqSci za poszczeg6lne cechy/parametry zostanie podstawiona do
podanego powy|ej wzoru. Pod uwagg zostanA wziete nastepujqce cechy oferowanego
aso entu

Tn

Skala
punktow
a

Spos6b ocenyOceniana cecha/parametr

Maksymaln4 liczbq punktow
otrzymajq produkty, w kt6rych
przebarwienie wskaZnika bqdzie
najbardziej jednoznaczne;
pozostale otrzymajE mniej
punkt6w

Pozycla L - jednoznaczne przebarwienie
wskain ika po procesie sterylizacji

( opisat)

0-5 pkt.

0-5 pkt. Maksymalnq liczbq punktow
otrzymajq produkty, w kt6rych
bgdzie jednoznaczny odczyl bez
potrzeby interpretacji zmiany
zabarwienia po2ywki przez
personel ( odczyt elektroniczny)

Pozycja 2 i 3

( opisai)

- jednoznaczne przebarwienie
wskaZnika po procesie sterylizacji

( opisaf)

0-5 pkt.

0-5 pkt. Maksymaln4 liczbq punktow
otrzymajE produkty, w kt6rych
przebarwienie wskaf nika bgdzie
najbardziej jednoznaczne;
pozostale otrzvmaia mniei

Pozycja 6,8 - .jednoznaczne przebarwienie
wskainika po p rocesie sterylizacji

Gdzie:

Tn - maksymalna ilo56 punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako56"
Tk - ilo56 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za,,iako66"
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta za,,jakosi"

- jednoznaczny odczyt bez potrzeby
interpretacii zmiany zabarwienia
poZywki przez personel ( odczyt
elektroniczny)

MaksymalnE liczbg punkt6w
otrzymajq produkty, w kt6rych
przeba rwienie wskalnika bqdzie
najbardziej jednoznaczne;
pozostale otrzymajq mniej
punkt6w

Pozycja 4

\pon, ro

I



( opisai)
punkt6w

Pozycja 12-
27

- folia o budowie wielowarstwowei

- odporno5i na rozerwanie- podai
ilo56 warstw

0-5 pkt.

Maksymalnq liczbq punkt6w
otrzymajE produkty, w kt6rych
folia bgdzie miala budowq
wielowarstwowa, pozostale nie
otrzymaia punkt6w

Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzymaie produkty, najbardziej
odporne na rozerwalnoS6;
pozostale otrzymaj4 mniej
punkt6w

Pozycja 22-
29

- wytrzymaloSd
rozerwanie ( opisai)

papleru na 0-5 pkt. Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzymajE produkty, najbardziej
odporne na rozerwalno6i;
pozostale otrzymajq mniej
punkt6w

Pozycja
30,37,32

- wytrzymaloSd wl6kniny
rozerwanie ( opisa6]

na 0- 5 pkt

Pakiet nr 4

Oceniana cecha/parametr Skala
punktowa

Pozycja
t,2,s,6

- wytrzymaloSt kleju

- trwalo66 nadruku (nie Scieranie
si9 po procesie sterylizacjiJ

- czytelno56
napis6w

oryginalnych

0-3 pkt.

0-4 pkt.

0-3 pkt

Maksymalnq liczbg punkt6w
otrzymaj4 produkty, w kt6rych
wytrzymaloSi kleju bqdzie
najwiqksza; pozostale otrzymajq
mniej punkt6w

Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzyma.i4 produkty, w kt6rych
trwaloSi nadruku bqdzie
najwiqksza; pozostate otrzymajE
mniej punkt6w

Maksymalnq liczbq punkt6w
otrzymaiE produkty, w kt6rych
czytelnoSi oryginalnych napis6w
bqdzie najwiqksza; pozosta+e
otrzymaia mnie j punkt6w

I opisa6)

0-5 pkt.

Maksymaln4 liczbg punkt6w
otrzymaja produkry, najbardziej
odporne na rozerwalnoSi;
pozostale otrzymaiE mniei
punkt6w

Spos6b oceny

\
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11,2, Ocena koficowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione
w punkcie 1,

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

72.7. Zamawia)4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1,. Wborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert ilAczn4 punktacjq,

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

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2noici lub
braku speiniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. tniewaznieniu postQpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne iprawne.

Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.7.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. ZarnawiajEcy przesle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoie, siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zloLonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy mole 24dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulu j4cej wsp6Ipracq tych wykonawc6w.

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

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujA przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai Vl ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przysluguiE r6wnie2
organizac.jom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zallcznlk nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalecznik nr 1a

3, 0 Swia dczen i e wyk onawcy - zalecznik nr 2 ,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.

Asyrtent Dl rsktora
ds. Trchniczno r Ikspto{ircvinvch

zerpotr ofl *i z-dro$o,;cj'
s suctle, D+idzki.i

( p"d p i ;' PTli#t k;#iji bL,.,Ei{9erw8,

,n otneJ

*s*.i
Ipodpis sporz4dzajEcego) [data i podpis zatwierdzaje
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