
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiel

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.V.0 70 / DZP / 58 / 1.7 Sucha Beskidzka dnia 29.11.2077r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6i 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Uslugi z zakresu telefonii kom6rkowei z dostawq nowych
telefon6w kom6rkowych i uslug mobilnego dostqpu do Internetu

wraz z zakupem router6w mobilnych do transmisji danych
oraz Swiadczenie uslug telekomunikacyinych, z uslugE DDI dla 400

numer6w (033-8723100-8723499) po l4czu ISDN PRA( 30B+D),
9lqczy ISDN BRA (28+D) i T lqczy analogowych, obeimuiqcych abonament

i polqczenia glosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego
posiadanego przez Zamaw iai Ecego.

Kod wspdlnego slownika :
Usluga telefonii komdrkowej - CPV 64212000.5
Telefony komirkowe - CPV 32250000-0
Karty SIM - CPV 31712112-8
Routery mobilne. CPV-3 2 S 52 4 1 04
UsIugi telekomunikacyj ne- CPV 642 0 0 0 0 0 -B

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo o w Biuletynie Zam6wiefi
Publicznych w dniu 30. ll 11 .pod nr

publikowarle
6tA T tI -lu, wyw ieszone na tabli

siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym w dn
enw
r, oraz

na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu 00
lu fto*to',

strona I



L lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiajacego

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

rEL: (033) 872-31-OO
FAx: (033) a72-31-rL

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

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst .jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 1.579), zwan4 dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i kwoty
okre6lonej 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:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z ZOIT r. po2.1579),

. Rozporzedzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie i,qda( zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz.7726),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wa rto6ci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. p oz. 225 4),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania ogloszef UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia L993r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 1.53,po2.7503 z p6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegai4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaiec zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci i przejrzystoSci.

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

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

l.T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytryaiwrazz ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiecego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej wu,w.zozsuchabeskidzka.pl.
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II. Opis przedmiotu zam6wienia
OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
1. Przedmiot zam6wienia jest 5wiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Zespolu Opieki

Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawieraj4
zalqczniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. Opis ten naleZy o dczytywat wrazz ewentualnymi zmianami
tre5ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.

2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni. PlatnoS6 realizowana bqdzie przelewem
bankowym zgodnie z abonamentem ipozostalymi oplatami.

3. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.



Zam6wienie nie iest zam6wieniem podzielonym na czqici w rozumieniu ustawy
Prawo zam6wief publicznych.
4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Zamawiai4cy przewiduie udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7

Izam6wienie dodatkowe).
6. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czQSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez WykonawcA czqSi zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom i podania firm podwykonawc6w
( zatqcznik nr 1 do SIWZ).

7 . Zamawiajqcy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usta$y
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.

8. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Zamawiaj4cy nie przewiduie przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiajqcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

III. Okres obowiqzywania umowy:
1. Umowa z wybranym Wykonawc4 zostanie zawarta na czas realizacji zam6wienia to jest

do dnia 31.01.2020r. Uruchomienie uslugi nastapi w dniu 01.02.2018r.
2. Dostawa aparat6w telefonicznych oraz pozostatych urzqdzefi w terminie do 7 dni od

podpisania umowy , stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2, Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowe;,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno66 techniczna lub zawodowa:

Wykaz pracownik6w wykonujqcych uslugi serwisowe, wraz o5wiadczeniem
potwierdzaiecym ich uprawnienia do wykonania uslug bgd4cych przedmiotem
zam6wienia.

4.3. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuac.iach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub iego czqSci, polega6 na zdolnoSciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaiqc zobowi4zanie tych
podmiot6w do odddnia mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala.jq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodz4wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 plft 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikac.ii zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sq
wymagane.

Klerowolk
Drl.lr Zr 6tltd Pibtkror,

Ly'trona 3

Slblr. $!..r.r



Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomiczne.i innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal sig do udostepnienia zasob6w, za
szkodg poniesionE pruez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajacego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq5ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowE 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, bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego otaz oceny, czy
stosunek lqczqcy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, Zamawia)4cy wymaga dokument6w, kt6re okre6lajq w szczeg6lnoSci:
aJ zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b \,lykorzystania zasob6w innego podmiolv, ptzez r,vykonawcg, przy

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

udzialu w postqpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, l<walifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizitje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoici
dotycz4.

4.5. Dodatkowe podstawy r,tykluczenia wykonawcy [w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawyJ:
Z udzialu w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez s4d ukladzie w postQpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego

maj4tku lub sqd, zarzqdzil likwidacjq jego majEtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacy,ne [Dz. U. po2.978, z p6in. zm.) lub kt6rego
upadlo66 ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawart
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli uklad nie przewiduje
zaspokoienia wierzycieli przez likwidacjq maj4tku upadlego, chyba 2e sEd zarz4dzil
likwidacjg jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (Dz.U.z2Ol5 r. po2.233, z p62n. zm.).

v. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiAce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dziefi skladania ofert

o:iwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bgdq stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega rvykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postepowaniu w zakresie, w kt6ry,rn ka2dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o poduykonawcach w o3wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu.

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 powoluje
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siQ na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyZei oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zio2enia nastgpujacych oSwiadcze6 lub dokument6w:
5.5.1. 0dpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczei, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do rvykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1

ustawy, wystawionego nie wczeSniej niZ 6 miesiqcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

5.6. Wykonawca wterminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaiqcemu oSwiadczenia o przynale2noSci Iub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zto2eniem
o5wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencii w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7 ,le,eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie S.S.1
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e nie
otwarto iego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.

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

5.9. leieli w kralu, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji, zastepu.ie siq je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacii, lub oiwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt., zloZone
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, adminrstracyjnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby. przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuje siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikac.jq, zastosowanie majE przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe 2qdai zamawiaiEcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6iki
cywilnejJ sE zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiEzani do zlo,enia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawterat. umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

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

6.1. W ninie)szym postQpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE
przekazywane fakem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
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pisemna. Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 o3wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu 6rodk6w
komunikacji elektroniczne.j w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani rvysyla6 b4dl sklada6 na

adres: Zesp6l 0pieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylai na numer (33J
87 2-3L-LL.

6.5. Korespondenciq w formie elektronicznei nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okre3lone powy2ej
mo2e skutkowai tym, ie zamawia.iqcy nie bqdzie m6gl zapozna6 siq z treSci4 przekazanej
in[ormacji we w]a6ciwym terminie.

6.7.Wykonawcy mogq zwr6cii sig do zamawiajEcego o wyiaSnienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjg w formie elektronicznei. Wnioski
o wyja6nienie tre5ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
5.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania na[e2y sk]adat do kohca dnia, w kt6rym up]ywa polowa terminu na

skladanie oferr ti. do ...|l/...tz.zo'tl r.
6.8. Kontakt w sprawach niezwiEzanych z wyja6nianiem tre6ci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIl. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiEzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

Vlll. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzii w )gzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dol7czyt nastqpujqce dokumenty:

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

8.2.2. Wypetniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik nr
1a, 1b i 1c do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postepowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zai4cznik nr 2 i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiqca wykonawcq w postepowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacii we wlaicirvym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

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

trwale zi4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacii.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musza byd parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania rvykonawcy.
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8.6. Wskazane jest aby pierwsze stronq oferty przetargowej stanowii spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

B.B. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiEzan e z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca mo2e zlo2yi tylko jedna oferte.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych ta,emnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeZe,2e nie mog4 one by6 udostgpnione oraz
v'tykaie, 2e zastrzezone informacje stanowi4 tajemnicg przedsiebiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czg|c| Czgtt
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre5lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqdEcych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsigbiorstwa. Informacie stanowiAce tajemnicq
przedsiqbiorstlva powinny byt zlo2one w drugiej czqSci oferty oznaczone) napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy r,qrkonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moze zmienid lub wycofa6 ofertg przed uply,wem terminu sk+adania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yt jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo56 powinna byt zlo,ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotycza r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiaiAcy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo|onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiEcego 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, skladaj4c oferte, winien poinformowad ZamawiajEcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSf bez Inrroty podatku. fe2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z na)ni2sz4 cenq dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy miaiby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawierat. podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowi4zek rozliczyt.

8.13. Ofertq naleiy zloiyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwaranturacy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaiAcy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:
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Nazwa i adres wykonawcy

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piqtro

*w ptAtpadka ;niary aminu tkladania o;t'ert Mleyt wpilal obowirtTajqy (aktaalry) nrriin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2

osobna koperte zawieraj4ca dokumenty zastrze2one, jeieli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mie,sce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6lniej nii do dnia
28,12.2017 r. godz. 10:00, Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie siq w dniu 28.12.2017t. godz. 11:00, w Dziale Zam6wief
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie5ci na stronie internetowej
informacje d,oty cz4ce'.

al kwoty, iakE za mierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
cl ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postQpowaniu.

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

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3.W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VATI. W przypadku, o

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

10.4. WartoSi iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilosci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert,
I l.l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
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ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAt, ZAMOWIEN PUSLICZNYCU

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

na: Uslugi z zakresu telefonii kom6rkowel z dostawA no$ych telefon6w kom6rkowych i uslug
mobilnego dostqpu do Internetu wraz z zakupem router6w mobilnych do transmisji danych oraz

awiadczenie uslug telekomunikacyjnych, z usluge DDI dla 400 numer6w (033-8723100-A723499) po
lqczu ISDN PRA( 308+DJ, 9lqczy ISDN BRA (28+D) i 7 lqczy analogotlych, obeimuiqcych abonament i

polAczenia gtosowe z lrykorzystaniem systemu telekomunikacyinego posiadanego przez
Zamawia,qcego.

Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /58 /77
Nie otwiera6 prz ed.28.72.2077 r. godz. 11:00*



Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

lOOo/o Wg wzoru

A. Cena oferty

gdzie: Cn - najni2sza cena zloiona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

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

12.7. Zamawialqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.1.1. wyborze na,korzystnieiszei oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli .iest miejscem r,vykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania iadresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty, a tak2e punktacjq przyznanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i IEczn4 punktac;q,

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 wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postQpowania
- podajec uzasadnienie faktyczne iprawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 72.7.7.i 72.l.4.zostanE zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiajqcy prze5le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqda(. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy.
W ninieiszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zai4cznik nr 3 do specyfikacji

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysiugujq 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 Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalAczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1 Ktcrdwolk
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11.2,Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszcze96lnych kryteri6w.
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2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a i 1b
3. 0pis przedmiotu zam6wienia - zai4cznik nr 1c
4. OSwiadczenia wykonawcy - zai4cznik nr 2, 2a
5. Wz6r umorvy - zalEcznik nr 3.
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