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I. Informacie o96lne.

1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

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

rEL: (033) 872-3r-oo
FAX: (033) 872-31-ll

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

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

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dma 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zam6wiefi publicznych [tekst iedno]ity: Dz. U. z 2077 r. poz. 1.579), zwan4 dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza 16wnowartoSi kwoty
okre6lone.j w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.

7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 slyczniaZ1)4r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. L57 9),
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e iqdat zamawiajEcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2016r. po2.1,126),

. Rozporzldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2B grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawg przeliczenia

wartoSci Zam6w ief:, Publi cznych (Dz. U. p oz. 225 4),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wief oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszei UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cywilny,

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

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

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurenc.f i i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przeirzystoSci.

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

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

l.T.Przygotowui4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w skladajEcych siq na SIWZ, kt6r4 naleZy odczylywat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaiacego.

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

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa i montai mebli, szczeg6lowe wymagania w stosunku
do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia zawiera zal4czntk nr 1a do SIWZ. Okreila
on parametry wymagalne - graniczne. Opis ten nalezy odczytywai wraz z ewentualnymi
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zmianami treSci specyfikacji, bqd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
wykonawc6w. Oferta, kt6ra nie bqdzie spelniala warunk6w granicznych zostanie odrzucona.
2.2. Zamawiaj4cy wymaga, aby materialy, z kt6rych r+ykonane sq meble, spelnialy wymagania w
zakresie zmywalnoSci i odporno6ci na Srodki dezynfekcyjne.
2.3. Zamawia)qcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
2.4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5 Zamawiai4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkoweJ.
2.6. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czq6ci zam6wienia. Zamawia!4cy wymaga wskazania przez wykonawcq czq6ci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zal4cznik nr 1a do specyfikacji).
2.7 . Zamawiajqcy nie przewiduje wymagarl, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
[zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11 Obowi4zki Wykonawcy:

aJ Dostarczenie mebli do Zamawiajqcego, wraz z montaZem
3. Wizja Iokalna:
3.L.ZamawiajEcy wymaga aby potencialni Wykonawcy przeprowadzili przed

zloieniem oferty wiziq lokalnq w miejscach instalowania mebli wymienionych w
SIWZ.

3.2.Wizja lokalna moZe odbyd siq jedynie w obecnoSci przedstawiciela Zamawiajqcego
w pomieszczeniach wskazanych p ruez ZamawiajEcego.

3.3.Termin wizji lokalnej: 23.70.2017r. godzina 11.00
3.4.0soba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina Steczek.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzet Wykonawca zobowiqzany ,est dostarczyi i zamontowad w miejscu
wskazanym przezZamawiaj4ce maksymalnie do B tygodni od podpisania umowy.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.O udzielenie zam6wienia mogq ubiegat siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajE

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lonej dzialalnoSci zawodowe.j,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiaiAcy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

4.2.2. sy ac)a ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajAcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polega6 na zdolno(ciach technicznych lub
zawodouDrch lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego 14cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajEc zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacii
zam6wienia.



Zamawiai1cy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala.j4 na
wykazanie przez wykonawcA spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych r,qrksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polegat na zdolno5ciach innych podmiot6w, je5li
podmioty te zrealizriq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s4
wyma8ane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstarry
wykluczenia, zamawiai4cy zai7da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajqcego zast4pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czq5ci zam6wienia, je2eli 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 dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiajqcym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego otaz oceny, czy
stosunek iqczqcy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, Zamawiaj4cy wymaga dokument6w, kt6re okre5lajq w szczeg6lnoSci:
aJ zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
dJ czy podmiot, na zdolnoiciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

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

V, O3wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oiwiadczeniu bqdE stanowi6 wstqpne potwierdzenie, ie wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oiwiadczenie,
o kt5rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw rvykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powolu.ie
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, Ze powiazania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurenc)i w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia26lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w dokument6w jakich mo2e
Zqdat zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dzialalno66 w formie sp6iki
c)"wilnejl sq zobowiEzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiEzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera( umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu Iub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawialqcego z wykonawcami,
przekazywania o3wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazyrruane faksem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektroniczne.i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kaida ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zloIona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylai b4dZ sklada6 na

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

5.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesyla6 na numer (33)
872-37-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektroniczne, naleiy kierowa6 na adres:
zozsuchaheskidzka@wn.nl

6.6. Przeslanie korespondenc.ji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
moie skutkowai tym, ze zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapozna6 siq z treSci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja5nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y sklada6 do kofica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladan ie ofert ti, do .i{.{.. t o.zo lz..

6.8. Kontakt w sprawach nie zwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-
33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.
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VII. Termin zwiqzania ofertE.
Wykonawca pozostaje zwiEzany zlo2on4 ofertq przez okres 30 dni od uply'\^/u terminu
skladania ofert.

vIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg naleiy sporz4dzit. w )qzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty naleiy dolqczyt nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiAcego zal4cznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawcg w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacii we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

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

trwale zi4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszA byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowainion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane jest aby pierwszA stronq oferty przetargowei stanowil spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rel dany dokument sie znajduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.
8.9. Kaidy wykonawcamo|e zloLy6 tylko jednq ofertq.
8.10. ZamawiajEcy nie ulawni informacji stanowiacych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli rvykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzei,e, U e nie mogE one by6 udostqpnione oraz

Wkaie, 2e zastrze|one informacje stanowiE taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqdci. CzqSd

pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikac.ii, z wyi4tkiem informac.ji bgdqcych w
ocenie wlrkonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiAce tajemnicA
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo|one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrze one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawia)4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
u.jawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmian4. Calo56 powinna byt. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczAce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloityi iednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawia.iacy sprawdzi



skutecznoS6 zloZonego oSwiadczenia w powiAzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostana odczltane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslu& zamawiai4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajEc ofertq, winien poinformowai ZamawiajEcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiazku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzai) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 3wiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto6i bez kvvoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowiezku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszei oferty lub oferty z najnrisz4 cenq dolicza sig podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajacy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zkrl, z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego rvykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moze zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiajEcy bqdzie mial
obowi4zek rozliczyi.

8.13. Oferte naleiy zloiyt. w zamkniQte.i kopercie. Koperta powinna by6 zamknigta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno36 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOT, OPIEKI ZDROWOTNE]

DZIAL ZAMOWIEN PU B LICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZI(A, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:
Dostawa mebli do Szpitalnego 0ddzialu Ratunkowego w ramach projektu pt.,,Rozw6j
infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizacjq i

doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej" nr POIS.09.01.00-00-
0098/16 w ramach dzialania 9.1 Infrastruktura ratownictvva medycznego oS priorytetowa IX

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrestruktura i Srodowisko 20 74-2020

Nr sprawy: 202.V.010/DZP /70/L7
Nie otwierai pIzed 30.10.2017r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C,l piQtro

xw prarpadfu qniatg rermiru tkladania olerr nahil, u,pisai obowi4iaj4q bkr/4akJ) tetuin

8.1.4. Wskazane .iest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawierajEcei ofertg r6wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzezone, jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nalezy skladai w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
3O,lO,2Ol7 r. godz, 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie sig w dniu 3O,lO,2Ol7r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiett
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jake zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;

,l
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bJ firm oraz adres6w wlrkonawc6w,kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowei wrnrru.zozsuchabeskidzka.pl
w mielscu, 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 naleiy poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena;ako,,cena
brutto" nie moZe zawierat podatku VAT obowi4zuj4cego w Polsce.

10.4. WartoS6 pakietu jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sa iloczynem
iloSci i ceny iednostkowei netto x stawka VAT.

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

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga (60%)
CK

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

B. Okres gwarancii
Minimalny rvymagany okres gwaranc,i rvynosi 12 miesiqcy . Diu2szy zaoferowany termin
bqdzie oceniany wg wzoru

Gkx 100 ptk. =Gxranga(30%J
Cn

gdzie:
Gn - najdlu2szy okres gwarancji proponowany w caloSci zam6wienia
Gk - okres gwarancji proponowany przez danego oferenta
G - ilo56 punkt6w uzyskana przez oferenta

C. Termin dostawy
Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi B tygodni ( 56 dniJ. Kr6tszy zaoferowany
termin bqdzie oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga[100/o)
TK

gdzie: Tn - najkr6tszy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

\

Kryteria oceny Ranqa Spos6b oceny
Ceno 6Oo/o Wg wzoru

Okres gwarancji 3Oo/o wg wzoru

Termin dostawy \oo/o Wg wzoru

qfra6r\



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

72.7. Zamawiai4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonyvvania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, ieZeli sE mieiscami wykonyrruania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i iqcznq punktacjq,

1 2. 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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagafi dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalno5ci,

12.1.4. uniewaZnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.1.4. zostaol zamieszczone na stronie
internetowei.

12.2. ZamawiajEcy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swo.iej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy mo|e 24dai - przed zawarciem
umowy - umowy regululqcej wsp6Ipracq tych r."1,konawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalez)tego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zai4cznik nr 3 do specyfikac.ii.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila DziaI VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przystuguia r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalAczniki:
1. Formularz oferty - zalqsznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEsznik nr 1a

3. Oswiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
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