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III. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa material6w

pieluchomaitek.
Zam6wienie zostalo podzielone na 25 czgSci.

I. Dane Zamawiaiqcego.
1.1. Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiaiEcego:

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

TEL: (033) A72-31-O0
FA)ft {033) 872-31-tt

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

REGON: 000304415, NIP: 552-72-7 4-352
u. Informacie 096lne.
2.1. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2O\7 r. poz. 7523 z p6tniejszymi
zmianami), zwanq dalej ,,ustawA", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi
zam6wienia nie przekracza r6wnowarto:(6 kwoty okre6lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I 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 iednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 1523)
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich moie 2qd,a( zamawiaj4cy od vrrykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z27 lipca2O76r. poz.7726),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogtoszeri UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwe.i konkurencji (Dz.U. z

2003 r. Nr 153, po2.7503 z p6i. zm)
2.4. W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiai4cy bqdzie jednakowo traktowal

wszystkie podmioty ubiega.iEce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajEc zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i
przeirzystoSci..

2.5. Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mo94 byd konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto6ciq
wszystkich dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczyq'Iwat. wraz z

ewentualnymi modyfi kac.iami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiai4cego.
2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia lest udostgpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro lV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do specyfikacji. 0pis
ten naleiy odczytywa(. wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bgd4cymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapltania wykonawc6w. Podane iloSci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2019
r. i slu2q do obliczenia ceny oferty (t,. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia
wykonawcyJ. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czgSci
asortymentu wynikaj4cej z braku zapotrzebowania.

3.2. Oferowane produkty muszq byd r,lyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i
u2),,\,vania zgodnie z ustawA z dnia 20 ma.ia 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2010 r. nr 707 poz. 679 z p6i,ni,ejszymi zmianamiJ.

3.3. Oferowane wyroby musz4 by6 nowe, nie u2,,rivane oraz wymagane jest, aby minimalny
termin waznosci zaoferowanego asortymentu wynosii co najmniej 12 miesiqcy od dnia
jego dostawy.

3.4. Wymagania dotycz4ce oferowanych wyrob6w:
3.4.1. Winny by6 opakowane w oryginalne opakowanie;
3.4.2. Etykiety winny zawiera6 wszystkie wymagane informacie zgodnie z ustawa z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
3.4.3. 0pakowania produkt6w sterylnych muszq byi wykonane w spos6b umo2liwiajqcy

aseptyczne otwarcie oraz muszq by6 dostosowane do rozmiaru zawartoSci, musz4
cechowa6 siq wymaganq trwaloSci4;

3.4.4. Sterylizacja w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach, kt6re nie nadaj4
sig do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

3.5. Wszelkie wymagania techniczne: gramatura, klasa, nieprzemakalnoS6, odpornoSi na
rozerwania - musz4 byi poparte kart4 technicznq danego produktu [patrz punkt 6.5.1.2.
specyfikacji)-

3.6. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
3.5. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych. Ofertq moina zloiy( w odniesieniu

do wszystkich czgSci.
3.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wiefl, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7

ustawy (zam6wienie dodatkowel.
3.8. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czgSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcq
czgrici zam6wienia, kt6rych ltykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom, r podania
firm podwykonawc6w (patrz zalqcznik nr 1 do specyfikacji).

3.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje rvymagati, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usta\.ry
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).

3.10. Zamawiaiqcy nie przewidu je zawarcia umowy ramowej.
3.1.1. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

IV, Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.01.201.9r. bez wzglqdu na stopiefi realizacji.
Dostawy odbyr,vai sig bqdq sukcespvnie na podstawie zam6wiefi w terminie do 3 dni
roboczych(wcyklachlrazwtygodniu),adostawypilnewterminiedo2dniroboczych,
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 podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzialu w postepowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:

Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

I
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5.5. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwi4zkuzarl.24 ust.5 ustawy):
Z udzialu w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto lilnrzidacjq, w zatwierdzonym przez sEd ukladzie w postqpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego

maj4tku lub sld zarz4dzi+ Iikwidacjq jego maj4tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne [Dz. U. po2.978, z p6tn. zm.) lub,kt6rego
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Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoS6 techniczna Iub zawodowa:

Zamawiaiacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w

punkcie 5.2.2 i 5.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czg6ci, polegat na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno3ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e reahzrll4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szcze96lnoSci przedstawraj4c zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wlrkazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane Iub us{ugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowe) lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai sig do udostqpnienia zasob6w, za

szkodg poniesion4 przez zamawiaj4cego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajEcy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zast4pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czg:ici zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci

techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

5.4 W celu oceny, czy wykonawca polegajEc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bgdzie dysponowai niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek i4czqcy wykonawc9 z tymi podmiotami gwaranture rzeczy'\,visty dostqp do ich
zasob6w, ZamawiajAcy wymaga dokument5w, l<t6re okre6laj4 w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
bJ spos6b wykorzystania zasob5w innego podmiotu, ptzez wykonawcq, przy

\ ykon),waniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udziaiu innego podmiotu przy wykonpvaniu zam6wienia publicznego;
dJ czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postqpowaniu dotycz4cych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Iub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotycz4.



upadlosi ogloszono, z \,!yj4tkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawari
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq maj4tku upadlego, chyba 2e s4d, zarzqdzll
Iikwidacjg iego maj4tku w trybie art. 365 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadlo5ciowe (Dz.U.z2075 r. poz.233, z p62n. zm.).

VI. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi do!4czy(. aktualne na dzieri skladania ofert

o5wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o5wiadczeniu bgdq stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wlrkonawc6w r.tykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. ZamawiajEcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nrch podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

6.5. Zamawia.iqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcg, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni,
aktualnych na dziefi zlo2ema nastqpuj4cych oSwiadczeri Iub dokument6w:
6.5.1. odpisu z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymaga,E wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawyj
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.li,

o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca moZe przedstawid dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

6.7. fe2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie,, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6.5.2
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kra.iu, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

6.8. Dokumenry o }<t6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacji powinny by6 wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplyr,rrem terminu skladania ofert.

6.9. fe2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacji, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio oriwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zloione
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracy.jnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu

t
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6.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie majq przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe 24da( zamawiajqcy od rvykonawcy w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia.
6.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23

ust. 1 ustawy.
6.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiega.i4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno56 w formie sp6iki
cylvilne.i) s4 zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VII. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq

przekazywane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. JeZeli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, kaLda ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza lakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnej.
7.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy sa zobowi4zani wysyla6 b4df sklada6 na

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

7.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowi4zani przesyla6 na numer (33J

872-37-77.
7.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:

zozsuchabeskidzka@wp.pl
7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej

mo2e skutkowai tym, ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznad siq z tre6ci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawia.i4cego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja3nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z

art. 38 usta',,!y. Zamawiaiqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie treSci specyfikacji nalezy przesyla6 na adres mailorvy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y sl<ladad do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na

sl<ladanie ofert t1. do'tB 10.2017r.
7.8. Kontakt sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji: tel. (33) 872-33'23.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4 :

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska

VllI. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

IX. Spos6b przygotowania oferty.
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9.1. Ofertg naleiy sporz4dzit w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty nale|y d,ol4czyt. nastqpujECe dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznrk
nr 1do specyfikacji.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik nr
1a do specyfikacii. Prosimy r6wnie2 o doi4czenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawiera6
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

9.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr Z i 2a do
srwzl.

9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujqca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacli we wlaSciwym rejestrze lub
ewidenc,i dzialalno5ci gospodarczej.

9.2.5. P16bki oferowanych wyrob6w w iloiciach okreSlonych w zalAczniku nr 1a.
Wskazane jest, aby pr6bki zlo2ono osobno w trwale zamkniQtym opakowaniu oraz
aby oferta nie zostala zlo2ona w opakowaniu zawieraj4cym p16bki. Na opakowaniu
zawiera.iAcym pr6bki nale2y umie6ci6 dokladny opis jak w punkcie 10.13
specyfikacji + napis,,p16bki". Wskazane jest r6wnie2 aby ka2da zlo2ona p16bka
zostala opisana numerem czgSci i pozycji zam6wienia, kt6rej dotyczy. Zamawlaj4cy
nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki nale2y zto2y6 w terminie i
miejscu wyznaczonym na skiadanie ofert. P16bki zostanE wykorzystane przy ocenie
zgodnoSci oferowanych wyrob6w ze specyfikac.iq oraz przy ocenie ofert w
kryterium ,,Jako66".
Pr6bki muszq byi dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami
spelniaj4cymi wymogi ustawy o \ yrobach medycznych. Dopuszcza siq zlo2enie
wymaganej iloSci p16bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyciqgnigcie
pozostalego asortymentu z opakowaniaJ. Dopuszcza siq r6wnie2 dolqczenie do
wymaganych p16bek kserokopii etykiet spelniajqcych wymogi ustawy o wyrobach
medycznych (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

9.2.6. Materialy potwierdzajEce \rymagania jakoSciowe Zamawiajqcego:
9.2.6.1. Materiabr firmowe - np. foldery, katalogi, materialy informacyjne, karty

charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciqgi z instrukcji, dokumentacie
techniczne, Swiadectwa rejestracji, oiwiadczenia producenta, dokumenty
okreSlaj4ce chlonno6i pieluchomajtek, - potwierdzaj4ce, 2e oferowane
wyroby spelniajq wymagania okreSlone przez Zamawiaj4cego.
Zamawiaj4cy prosi o zaznaczenie w zlo2onych materialach firmowych,
kt6rych czg5ci i pozyc.ii (wynikajqcych z zal4cznika nr 1a do specyfikacjiJ
przedstawiony material dotyczy.

9.2.6.2. Karty techniczne wyrobu potwierdzajqce wymagania (dotyczy wszystkich
produkt6w, dla kt6rych Zamawiaj4cy okre6lii: gramaturg, klasg,
nieprzemakalno6i, odporno3i na rozerwania, dane techniczne opasek
gipsowychJ.
Zamawiajqcy prosi o zaznaczenie w zto2onych kartach technicznych,
kt6rych czqSci i pozycji (wynikajqcych z zal4cznika nr 1a do specyfikacji)
przedstawiona karta dotyczy.

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

trwale zlEczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.

I
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9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad
oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

9.6. Wskazane jest aby pierwsz4 strong oferty przetargowej stanowil spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie znajduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

9.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternaty"wnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
9.9. Ka2dy rvykon aw ca mo2e zloiyt tylko jednq ofertq.
9.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniej nii w terminie skladania ofert zastrze2e, 2e nie mogq one byi udostqpnione oraz
wykaie, 2e zaslrze?one informacje stanowi4 tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. CzqS6

pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawi,erai wszystkie
\eymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bgdqcych w
ocenie wJrkonawcy tajemnicq przedsigbiorstwa. Informacje stanowi4ce tajemnicq
przedsigbiorstwa powinny byt zlo|one w drugiej czg6ci oferty oznaczonel napisem

,,lnformacje zaslrzeLone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajAcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
uiawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

9.11. Wykonawcamoie zmienit lub wycofa6 ofertQ przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloLyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze

zmian4. CaloSi powinna byt zlo|ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".

Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty \.rykonawca winien zloiy6. jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaracy sprawdzi
skutecznoii zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6re, dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niei
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

9.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u

zamawiaj4cego 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 rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada.i4c ofertg, winien poinformowa6 Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartost bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiaiEcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsz4 cenq dolicza siq podatek od towar6w i

uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie rako
,,cena brutto" nie mo2e zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie miai
obowi4zek rozliczy(..

9.1.3.Ofertq naleiy z+ozye w zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujAcy zachowanie w poufno(ci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

ir
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNE]

DZrAt ZAM6W tqr( pUnllCZNyCU

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

Dostawa material6w opatrunkowych i pieluchomaitek
Pakiet nr ......

Nr sprawy: ZOZ.V.07O /DZP / 62 /1.7
Nie otwiera6 przed 30.10.2017r. godz. 11:00*

Dostarczyt do Sekretariatu blok C, I piqtro

Xw pq,padfu i4iat4, termina tkladania ofirt naha,apitai oboaitli/qry Qktaalry) umtt
9.14. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrze|one, ieieli zachodzi przypadek
okre3lony w punkcie 9.10.

X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
10.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y skladat w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna ZZ, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Znie.i ni2 do dnia
3O,lO.2O17r, godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie sig w dniu 3O.LO,ZOL7r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkie.i, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawia.iacy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
aJ kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostanq zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

XII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l2.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

!,
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XL Sposrib obliczenia ceny.
11.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT [z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacjiJ.
11.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podad w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkul.
11.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

11.4. Warto5d pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo5ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.



Kryteria oceny Il.anga Spos6b oceny

Cena 6Oo/o wg wzoru

Jakoi6 4Oo/o Wg wzoru

12,2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100Dtk. =CxRa nga (60%J
CK

Wszelkie upusty i rabaty bqdq odliczone od wartoSci koricowei ofertv

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo3ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fako56 - wymagalna ilo56 nitek iwarstw kompres6w, serwety o wymagalnych rozmiarach
(bez naciEgania), (podstawq stwierdzenia zgodnoSci bqd4 dane podane na etykietach
handlowych) , kompresy jalowe przewiqzane po 10 sztuk) , nitka rtg wplatana na calej dlugo6ci
wyrobu, tupfery ciasno zwinigte, bez odstajqcych/luZnych brzeg6w, rozmiary poszczeg6lnych
asortyment6w, czas wi4zania opasek gipsowych - 4 - 5 minut, opaski gipsowe natryskiwane
obustronnie, opaska gipsowa ma zawiera6 w swym skladzie min. 94o/o gipsu naturalnego, do
potwierdzenia Kart4 Danych Technicznych, powierzchnie opatrunk6w nie mogq siq sklejai,
opatrunki nie mogE przywierai do ran, opaski musz4 by6 sprq2yste, nie mog4 siq nadmiernie
naciqga6, opatrunki i plastry nie mog4 wywolywat reakcji alergicznych, plastry muszq byi
dobrze klej4ce, wymagania dla pieluchoma.ltek okre6lone w pakietach- wyiei wymagane
parametry s4 parametrami granicznymi ti. bezwzglgdnie wymagalnymi- ich niespelnienie
spowoduie odrzucenie oferty.

Spos6b oceny lakoSci dla ooszczeg6lnych pakiet6w

Lp Parametr oceniany Spos6b punktacii
Pakict nr 12, - Komprcsy, Gaza,

1 Dodatkowo zaloione brzegi
znajdujE sie w irodku kompresu ,

(brak wychodzqcych luZnych,
strzepiacych sie nitekl

Produkty z dodatkowo zaloZonymi brzegami do Srodku
kompresu fbrak wychodzEcych luZnych, strzqpiEcych siq
nitekl otrzyma.iE 50 pkt, pozostale 0 pkt.

Rodzaj opakowania jednostkowego Ergonomia / ,v4.lEoda magazynowania opakowania zajmuj4ce
mniej miejsca otrzymujq 25 pkt, pozostale 0 pkt

3 Oznakowanie miejsca otwarcia
pakietu, zakladki umo2liwiajqce
aseptyczne otlvarcie pakietu

Produkry z oznakowaniem kierunku
zakladk4 umo2liwiajECE aseptyczne
olrzymaia 25 Dkt., pozostale 0 pkt.

orwarcia
otwarcie

pakietu i
pakietu

Pakiet 13,19, 20,21,22,23,25 - talowe 162ne- 4qs@y4jalowe
1 Zestawy posiadajEce najlepszq efektywnoSe zastosowania

otrzymaja 50 pkt, pozostale proporcionalnie mniej.
2 Oznakowanie miejsca orwarcia

pakietu, zakladki umoZliwiajEce
asepWczne otwarcie pakietu

Produkty z oznakowaniem kierunku otwarcia pakietu
otrzymaj4 i zakladkE umoZliwiajEca aseptyczne otwarcie
pakietu 25 pkt., pozostale 0 pkt.

3 Nie powodowanie odczyn6w 0patrunki nie powoduj4ce odczyn6w na sk6rze otrzyma.iq 25
pkL

Pakiet nr 5,18- Plastry

2

EfektywnoSi zastosowania.
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1 Nie przywieranie do ran (sk6ry) Przylepce i opatrunki nie przywieraj4ce do ran (sk6ry)
otrz 10 kt.

2 Utrzymywanie odpowiedniej
wilgotno3ci i pH.

Przylepce i opatrunki utrzymujqce odpowiedniE wilgotnoiC i
pH otrzymajq 50 pkt, przylepce iopatrunki nie spetniaiqce
tego wymogu otrzyma 0 pkt.

3 PrzepuszczalnoSi. Przylepce i opatrunki spelniajEce wym69 przepuszczalno3ci
otnymaja 20 pkt, nie spelniajqce tego wymogu otrzymajE 0
pkt.

4 tatwo oddzielajqcy siq od noSnika Przylepce i opatrunki latwo oddzielaj4ce sig od nosnika
otrzymajE 10 pkt, nie spelniaj4ce tego warunku otrzymajE 0
pkt.
Przylepce i opatrunki po zdjqciu nie pozostawiaj4ce kleju na
sk6rze otrzymaja 10 pkl pozostale 0 pkt.

Pakiet 4 - opaski dziane, clastyczne, siatka opatrunkowa
1 Dla opasek dzianych:

-gqstoSi tkania
-tolerancja opaski przez sk6rg
-przepuszczalnoSi

Opaski dziane,,gqsto tkane" otrzymajE 5 pkt, pozostale
proporcjonalnie mniej. 0paski spelniajEce wym6g
,,przepuszczalnoSci" otrzymajE 5 pkt, pozostate 0 pkt 0paski
dobrze tolerowane przez sk6rq otrzymajE 5 pkL, pozostale 0
pkt.

2 Dla opasek elastycznych:
-gqstoSi tkania
-duZa elastycznoSi
-moZliwoSe stabilnego umocowania
opatrunku

Opaski elastyczne ,,gqsto tkane" otrzymaie 15 pkL, pozostale
proporcjonalnie mniej. Opaski o najwiqkszej elastyczno3ci
otnymajq 5 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej. Opaski
posiadajEce mo2liwosci stabilnego umocowania opatrunku
otrzymaja 15 pkt, pozostale 0 pkt.

3 Dla siatek mocuiecych:
-nie powodujEca ucisku oraz
dopasowuj4ca siq do ksztaltu ciala
-elastycznoS6
-mo2liwoSi stabilnego umocowania
opatrunku
-po prz eciqciu brak wystqpowania
fzw. "spuszczonych oczek"

Siatki mocujEce nie powoduiEce ucisku oraz dopasowujqce
siq do ksztaltu ciala otrzymajE 20 pkt pozostale 0 pkt; Siatki
mocujEce o najwiqkszej elastycznosci otrzymajE 10 pkt,
pozostale proporcjonalnie mniei. Siatki mocui4ce posiadajEce
mo2liwo3ci stabilnego umocowania opatrunku otrzymajE 10
pkl pozostate 0 pkt. Siatki mocujEce wykazujece siq brakiem
wystgpowania tzw. "spuszczonych oczek" otrzymajE 10 pkt,
pozostale 0 pkL

Pakiet 7,8 Opatrunki spccialistycznc
1 Srodki opatrunkowe posiadajqce najlepsz4 efektywnoSi

zastosowania otrzymajA 30 pkt, pozostale proporc.ionalnie
mniej.

2 Czas dzialania. Srodki opatrunkowe posiadajEce najdlu2szy czas dzialania
otrzymajA 30 pkt., pozostale proporcjonalnie mniei.

3 Opatrunki latwo oddzielajqcy sig od noSnika otrzymajE 10
pkt, nie spelniajqce tego warunku otrzymaja 0 pkt.

4 Nie powodowanie odczyn6w. 0patrunki nie powodujqce odczyn6w na ranie (sk6rze)
otrzymajE 30 pkt.

Pakiet 1,2,15, 77 - Kosmetyki, folic
1, EfektywnoSi zastosowania Produkfy posiadaj4ce najlepszq efektywnoSi zastosowania

otrzymajq 50 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej.
2 Nie powodowanie odczyn6w Produkty nie powodujqce odczyn6w na sk6rze otrzymaj4 50

pkt, nie spelniajece tego warunku otrzymaiE 0 pkt.

Pakiet 11- Wata medyczna, Lignina

h
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5 Nie pozostawia kleju na sk6rze.

EfektywnoS6 zastosowania.

t atwoS6 oddzielania siq od noSnika.



1, Dla waty bawelniano -

wiskozowei:
- miqkkoSi
- sprqzystoSd
- czystoSC
- latwoSe dzielenia siq
- moZliwoSd sterylizacji

Dla waty celulozowei:
- miqkkoSi
- chlonnoSi
- nie pyl4ca
- spos6b pakowania

Wata celulozowa posiadaj4ca najlepszq miqkko56 otrzyma 12
pkt pozostale proporcjonalnie mniej; Wata o najwiqkszej
chlonnoSci otrzyma 13 pkt pozostate proporcjonalnie mniej;
Wata nie wykazujACa cech pylenia otrzyma L2 pkt.,
wykazujqca cechy pylenia 0 pkt.i Spos6b pakowania (walory
magazynowe f u2ylkowe) najlepsze 13 pkt., pozostale
proporcionalnie mniei.

Pakiet 6- Opatrunki przylepne
Nie przravieranie do ran [sk6ryJ. Przylepce i opatrunki nie przywierajqce do ran (sk6ryJ

otrzymaia 30 pkt.

2 Utrzymlnvanie odpowiedniej
wilgotnoSci i pH.

Przylepce i opatrunki utrzymujECe odpowiedniq wilgotnost i
pH orzymaj4 25 pkt, przylepce i opatrunki nie spelniaj4cy
tego wymogu otrzymaja 0 pkt.

3 StabilnoSi mocowania Przylepce i opatrunki posiadaj4ce zaokrqglone brzegi
otrzymajq 25 pkt nie spelniajace tego wymogu otrzymaj4 0
pkt.

+ t atwo oddzielaj4cy siq od noSnika Przylepce i opatrunki latwo oddzielaj4ce siq od noSnika
otrzymajE 10 pkt, nie spelniajACe tego warunku otrzymaj4 0
pkt.

Nie pozostawia kleju na sk6rze. Przylepce i opatrunki po zdjqciu nie pozostawiaj4ce kleju na
sk6rze otrzymaja 10 pkt. pozostale 0 pkt.

Pakiet nr 3- Opatrunki gipsowe

Dla opasek gipsowych:
- czas wi4zania od 4-5 minut
- latwoSi modelowania
- brak wolnych bocznych wi6kien
po namoczeniu i rozlo2eniu opaski
- przylwierdzen ie warstwy gipsowei
do tkaniny jako czynnik
zapobiegaj4cy sypaniu siq gipsu
- "gestosi" warstwy gipsowei

0paska gipsowa o najkr6tszym czasie wi4zarTia otrzyma 20
pkt, pozostale proporcjonalnie mniej, 0paska gipsowa latwo
modelujAca siq otrzyma 10 pkt, pozostale proporcjonalnie
mniej; Opaska gipsowa pozbawiona cech wystai4cych
bocznych wl6kien [nie strzqpiqca siq ] otrzyma 10 pkt,
pozostale 0 pkt; Opaska gipsowa pozbawiona cech sypania
siq, kruszenia,latwo rozwijajECa siq otrzyma 10 pkt,
pozostale 0 pkt; Opaska gipsowa o najwiQkszej "gqstoSci"

otrzyma 10 pkt., pozostale proporcjonalnie mniej.
2 0paski podgipsowe wy5cielajEce z waty najbardziej miQkkie

otrzymajE 10 pkt pozostale proporcjonalnie mniej;
mozliwoSC sterylizacji - 10 pkt, brak mozliwo(ci 0 pkt.Opaski
podgipsowe dobrze tolerowane przez sk6rq otrzymajE 10
pkl, pozostale 0 pkl 0paski podgipsowe najbardziej
elastyczne [spoistoSd w]6kien) 10 pkt,, pozosta]e
proporcjonalnie mniej.

Pakiet nr 14- Opatrunki pooparzeniowe
1 LatwoSi otwierania opakowania i

nakladania na powierzchnie
poparzone

0patrunki iat\,vo otwieraj4ce i nakladajqce siq otrzymajE 50
pkt. pozostaie 0

2 W+aSciwoSci schladzaj4ce i

znieczulaj4ce powierzchnie
oparzone

Opatrunki posiadaj4ce wlaSciwoSci schladzaj4ce i
znieczulajace otrzymaj4 50 pkt. pozostale 0.

Pakiet nr 24 Serwew operacyine, kompresy, tupfery z rtgLp
1 Serweta dodatkowo przeszywana, z

kolorowym trokiem
Produkty dodatkowo prueszwale, z kolorowym trokiem
otrzymaja 50 pkt, pozostale 0 pkt.

t2

Wata posiadaj4ca najlepsz4 miqkkoSi otrzyma 12 pkl
pozostate proporcjonalnie mniej. Wata posiadajECa najlepszq
sprqzystoSC otrzyma 13 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej.
Wata posiadajqca najwiqksz4 czystoSe i mozliwoSa sterylizacji
olruyma 12 pkt., pozostale otrzymajE proporcjonalnie mniej
punkt6w. Wata tatwo dzielECa siq otrzyma 13 pkt. pozostale 0
pkt.

2

1,

1

Dla opasek podgipsowych:
-miqkko6i
-mo2liwoSi sterylizacji
-tolerancja przez sk6rq
-elastycznoSi



2 Dodatkowo zalo2one brzegi
znajduj4 siq w 5rodku kompresu,
(brak wychodzqcych IuZnych,
strzqpiacych sie nitek)

Produkty z dodatkowo zaloZonymi brzegami do Srodku
kompresu (brak wychodzqcych luZnych, strzqpiEcych siq
nitek) otrzymajE 25 pk! pozostale 0 pkt.

3 Rodzaj opakowania Ergonomia / wygoda magazynowania opakowania zajmujqce
mniej miejsca otrzymujA 25 pkt, pozostale 0 pkt

Lp Pakiet nr 9,10,16 Pieluchomaitki
1 Zabezpieczenie przed wyciekaniem

falbankami bocznymi
- skierowanymi na zewn4trz -25 pkt
- skierowanymi do wewnatrz - 0 pkt

2 Elasryczne Sci4gacze taliowe - 2 Sci1gacze - 25 pkt
- ponizej 0 pkt

3 Podw6jne elastyczne
przylepcorzepy

- wielokrotnego u2ytku - 25 pkt
- jednokrotnego uZytku- 0 pkt

4 Nie powodowanie odczyn6w Pieluchomajtki nie powoduj4ce odparzef i zmian sk6rnych -
25 pkt

T x 100* Ransa [400lo)

Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry"
Tk - iloSi punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry"
T - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta za,,parametry"

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

13.1. Zamawia.iqcy polnformu,e niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
13.1.1. wyborze najkorzystniejsze.i oferty, podajEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibQ

albo mieisce zamieszkania i adres, je2eli jest mierscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wf/kony,v/ania dzialalnoSci
\ ykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty, a tak2e punktacje przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lAczn4 punktacjg,

13.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
13.1.3. 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 funkcjonalnoSci,

13.1.4. uniewaznieniu postgpowania
- podajEc uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 13.1.1. r 13.1.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowei.

73.2. Zamawrajqcy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

13.3. W przypadku wyboru oferty z+oZonej przez \,ykonawc6w wsp6lnie ubiega,Ecych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie 24dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6ipracA tych wykonawc6w.

t
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Asortyment oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okreSlonych w ofercie przetargowej.
Ocena nastqpi w II etapach. tj:
- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie oferty,
- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okre6lona wy2ej i
oceniana wg wzoru.

TK

Eotlcz[yct



XlV, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XVI. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a

3, Oiwiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a

4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
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