
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0 10 / DZP / 7 7 / 17 Sucha Beskidzka dnia 13.11.2 017r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6WIEN IA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

pmetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: dostawe material6w opatrunkowlzch i material6w do sterylizacji -
II postqpowanie

Pakiety 1- 4

Kod wsp6lnego slownika CPV: 33140000-3, 301923004, 331980004

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wief
Piblicznych w dniu 16 ll lt pod n. 0 I 5 I3 e- nl. wywieszone na tablicy osloszefi w
siedzibie 2amawiajqcego w mielscu publicznie dostqpnym w.dniu i$.li (dl"l r. o.r,
na stronie internetowej wwwzozsuciabeskidrr.r.pr * aniu /5 ll "Dl-7--

strona I



I. Dane Zamawiai4cego.
1.1. Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowe.i zamawiajacego:

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

TEL: (033) a72-37-0o
FA}ft (033) a72-3r-11

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

REGON: 000304415, NIP t 552-12-7 4-3SZ
Il. Informacie o96lne.
2.7. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst iednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z p6iniejszymi
zmianamiJ, zwanq dalej ,,ustawa", w trybie przetargu nieograniczonego. Wartosi
zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty okreSlonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2.2. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
o ustawa z dnia29 styczniaz004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2077 r.po2.7523)
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich moLe 24dat. zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz.1126),

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

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr5w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania ogloszef UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji [Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. \SO3 zp62.zm)
2.4. W ninielszei procedurze przetargowej ZamawiajEcy bqdzie iednakowo traktowal

wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaiqc zachowanie
uczciwei konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i
przejrzystoSci..

2.5. Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto6ciq
wszystkich dokument6w skladai4cych sig na SIWZ, kt6r4 nale2y odczyq.{/gae. wfiz z
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi prz ez Zamawiai1cego.

2.7. Formularz specyfikacli istotnych warunk6w zam6wienia lest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiacego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", pietro IV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.

III. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w opatrunkowych i material6w do

sterylizacii.
Zam6wienie zostalo podzielone na 4 cze6ci.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do specyfikacji. Opis
ten nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bqdEcymi np.
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wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane iloSci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres od dnia zawarcia umowy do dnia
31.01.2019r. (pakiety 1-3) oraz do 31.12.2018r. fpakiet nr 4) i slu2q do obliczenia ceny
oferty (tf. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo rezygnacji z zakupu czq3ci asortymentu wynikai4cei z braku
zapotrzebowania.

3.2. Oferowane produkty muszq byi wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu r

uiywania zgodnie z ustawe z dnia 20 maia 2O7O r. o wyrobach medycznych (Dz. rJ. z
2010 r. nr 107 poz.679 z p6iniejszymi zmianami).

3.3. Oferowane wyroby musz4 byi nowe, nie u2ywane oraz wymagane jes! aby minimalny
termin wa2no6ci zaoferowanego asortymentu wynosil co najmniei 12 miesiqcy od dnia
jego dostawy.

3.4. Wymagania dotyczEce oferowanych wyrob6w:
3.4.1. Winny byi opakowane w oryginalne opakowanie;
3.4.2. Etykiety winny zawiera6 wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawE z dnia

20 maia 2010 r. o wyrobach medycznych;
3.4.3. Opakowania produkt6w sterylnych muszq byi wykonane w spos6b umozliwiajEcy

aseptyczne otwarcie oraz musze byi dostosowane do rozmiaru zawartosci, muszq
cechowai siq wymagan4 trwaloSciq;

3.5. Wymagany termin platnoSci wynosi 50 dni.
3.56 Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. Ofertg mo2na zloiyt. w

odniesieniu do wszystkich czg5ci.
3.7. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

ustawy fzam6wienie dodatkoweJ.
3.9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcA

kluczowych czq6ci zam6wienia. Zamawiai4cy wymaga wskazania przez wykonawcg
czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania
firm podwykonawc6w (patrz zalqcznik nr 1 do specyfikacji).

3.10. Zamawiaj4cy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w arL 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracQ).

3.11. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.72. Zamawiai4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.01.2019r. (pakiety 1-3) oraz do 31.12.2018r. (pakiet nr 4J bez wzglqdu na stopieh
realizacji.
Dostawy odbywai si9 bgdq sukcesywnie na podstawie zam6wie6, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy:

- do 5 dni od zlo2enia zam6wienia w dni robocze ( dni robocze , to dni od
poniedzialku do piqtku, za wyiqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od
chwili otrzymania zam6wienia pisemnego, zloLonego przez upowaZnionych
pracownik6w zamawiaiEcego, kt6rymi sE: Kierownik Apteki Szpitalne.j mgr
Tomasz Budzowski lub z-ca Kierownika Apteki Szpitalnei mgr Gabriela
Zieliriska,

- w sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastapi w jak najkr6tszym czasie
liczonym od momentu zloienia zam6wienia, nie dluZszym jednak ni2 2 dni
robocze.

V. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie

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

podlegajq
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5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowcj,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

ZamawiaiEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiaj4cy nie okreslil warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:

Zamawiajacy 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 lego czq6ci, polegad na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowei lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinic
od charakteru prawnego i4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnolciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 ZamawiajEcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szcze96lno6ci przedstawiaiec zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacii
zam5wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostqpniane rvykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala.l4 na

wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,

czy nie zachodzqwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jcSli

podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sE

wymaSane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzai sig do udostqpnienia zasob6w, za

szkodq poniesion4 przez zamawiajEcego 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 potwierdzaja spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez

Zamawial4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniei czq3ci zam6wienia, jeieli wyka2e zdolno5ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznE, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

5.4 W celu oceny, czy wykonawca polegai4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umoZliwiaiEcym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek laczecy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostQp do ich
zasob6w, Zamawial4qr wymaga dokument6w, kt6re okre6laj4 w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostQpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiott, przez lvykonawcq, przy

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

udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, zrealizuie roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotyczA.

5.5. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawry (w zwiazku z art.24 ust. 5 ustawyj:
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Z udzialu w postepowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postqpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego
majEtku lub sqd zarzEdzil likwidacjg iego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. po2.978, z p6tn. zm.) lub kt6rego
upadlo66 ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawart
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sEdu, .ie2eli uklad nie przewiduje
zaspokoienia wierzycieli przez likwidacjg mai4tku upadlego, chyba 2e s4d zarz4dzil
likwidacjg iego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadlo6ciowe (Dz. U.z 2075 r. po2.233, z p6in. zm.).

VI. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolEczyt aktualne na dzieri skladania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacii. Informacje
zawarte w o5wiadczeniu bqdq stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. 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. O5wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaiqcy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w oSwiadczentu,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

6.5. Zamawiai4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyZe.i oceniona, do zloienia w rvyznaczonym terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni,
aktualnych na dzief zlo2enia nastqpujqcych odwiadczeri lub dokument6w:
6.5.1. odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnei ewidencli i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, ie2eli odrqbne przepisy wymagaiE wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt L

usta!vy;
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o kt6rei mowa w arL 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bgdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2no5ci 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 powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. f eieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiei, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6.5.2
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub mielsce zamieszkania, potwierdzaiEce odpowiednio, 2e nie
otwarto ,ego [ikwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

6.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacii powinny byt wystawione nie
wcze6niej niZ 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.

6.9..fe2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub mieisce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacii, zastqpu.je siq je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
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do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub
mieisce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuie sig.

6.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie ma)E przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iEdai zamawiai4cy od wykonawcy w postepowaniu o

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

ust. 1 ustawy.
6.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dzialalno56 w formie sp6}ki
clruvilnelJ sq zobowiqzani ustanowi6 Peinomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego s4 zobowi4zani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajAcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w tozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VII. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczeli lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1.. W niniejszym postQpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq

przekazywane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. .le2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacie za po6rednictwem faksu lub przy uiyciu 6rodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, kaida ze stron na Zqdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi by6. zlozona w formie pisemnej.
7.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysyla6 b4dl sklada6 na

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

7.4. Korespondenciq w formie faksu wykonawcy sq zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
872-37-7t.

7.5. Korespondencjq w formie elektronicznei naleiy kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okre3lone powy2ei

moZe skutkowa6 tym, Ze zamawiaiqcy nie bqdzie m6gl zapozna6 siq z treSci4 przekazanej

informacii we wla6ciwym terminie.
7.7.Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.

Wyla5nienia tre6ci specyfikacii oraz iej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgod.nie z-

art. 3B ustawy. Zamawiajacy preferuje korespondenciq w formie elektronicznej. Wnioski
o rvyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y sklada6 do korica dnia, w kt6rym uplywa poiowa terminu na

sl<ladanie ofert tj. do 10.. t t.zo t zr.
7.8. Kontakt sprawach niezwi4zanych z rvyjaSnianiem tresci specyfikacii: tel. (33) 872-33-23.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni sq :

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska

D!l.lu
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VIII. Termin zwiezania oferte.
Wykonawca pozostaje zwiEzany zloLonE ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

IX. Spos6b przygotowania oferty,
9.1. Ofertg nale2y sporzEdzid w igzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty nale?y dolqczyt. nastqpujqce dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferry sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiAcego zalqcznik nr
1a do specyfikacii. Prosimy r6wnieZ o dol4czenie do oferty rvypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawiera(.
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowaniaJ.

9.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalEcznik nr 2 i 2a do
slwz).

9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba
reprezentuiEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowa2niona do iego reprezentac.ii we wla5ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalno6ci gospodarczei.

9.2.5. Pr6bki oferowanych wyrob6w w iloSciach okre5lonych w zal4czniku nr 1a.
Wskazane jest, aby p16bki zlo2ono osobno w trwale zamknigtym opakowaniu oraz
aby oferta nie zostala zloZona w opakowaniu zawieraj4cym pr6bki. Na opakowaniu
zawierajqcym pr6bki nale2y umie6ci6 dokladny opis jak w punkcie 10.13
specyfikacii + napis,,p16bki". Wskazane jest 16wnie2 aby kaZda zlo2ona pr6bka
zostala opisana numerem czg6ci i pozycji zam6wienia, kt6rel dotyczy. Zamawiajqcy
nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki nale2y zlo2y6 w terminie i
miejscu wyznaczonym na skladanie ofert. Pr6bki zostan4 wykorzystane przy ocenie
zgodnoSci oferowanych \4ryrob6w ze specyfikacj4 oraz przy ocenie ofert w
kryterium ,,Jako56".
Pr6bki musz4 byi dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami
spelniajAcymi \ryymogi ustawy o wyrobach medycznych. Dopuszcza s iq zloi,enie
rrymaganej ilo5ci pr6bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyci4gnigcie
pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza siq r6wnie2 doi4czenie do
wymaganych p16bek kserokopii etykiet spelniajqcych wymogi ustar4y o \4yrobach
medycznych (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

9.2.6. Materialy potwierdzajAce wymagania jako6ciowe Zamawiajqcego:
9.2.6.1. Materialy firmowe - np. foldery, katalogi, materialy informacyjne, karty

charakterystyki, ulotki, instrukcie lub wyci4gi z instrukcji, dokumentacje
techniczne, Swiadectwa rejestracji, o6wiadczenia producenta,
potvvierdzaiEce, 2e oferowane wyroby spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajqcego.
Zamawiajacy prosi o zaznaczenie w zlo2onych materiaiach firmowych,
kt6rych czqdci i pozycji (wynikaiqcych z zal4cznika nr 1a do specyfikacji)
przedstawiony material dotyczy.

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

trwale zi4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w skiad

oferty musza byi parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowaZnionE do
reprezentowania wykonawcy.
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9.6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowii spis treSci zawieraj4cy
rvykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony ofert, na
kt6rej dany dokument siq znajdu,e oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

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

9.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
9.9. Ka2dy wykon awca moze zloiyd tylko jedna ofertq.
9.70. Zamawiai4cy nie ujawni informacli stanowiqcych taiemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zasffzeZe,2e nie mog4 one by6 udostgpnione oraz

WkaLe, ze zastrzei.one informacie stanowiE taiemnice przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czgSci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
\&ymagane dokumenty okreSlone w specyfikacli, z wyj4tkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce tal'emnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czq3ci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrze?one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

9.11. Wykonawca moZe zmieni6 lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiEzku ze

zmian4. Calo6i powinna byt zloiona w kopercie oznakowane.j ,,ZMIANA 0FERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyi jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiacy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zloZonymi w ofercie,
kt6re, dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

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

zamawiajEcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiai4cego, czy
rvyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaiacego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwq frodzaj) towaru lub us]ugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto66 bez kwoty podatku. fe2eli
zloLono ofertq, kt6rej rvyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsz4 cenq dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moze zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie miai
obowi4zek rozliczyi.

9.13. Ofertq nale2y zlo|yi w zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczajqcy jej

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

-.,.o*;'J;;",.
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEI

Dn Ar, ZAMOW lqt l PU S LI CZNYC H

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

Dostawa material6w opatrunkowych i material6w do sterylizacii
Pakiet nr ,,....

Nr sprawy: ZOZ.V.O7O /DZP /77 /77
Nie otwiera6 prz ed24.l1.20l7r. godz. 11:00+

Dostarczyd do Sekretariatu blok C, Ipietro

*w prppadkr ptiary krmiw tkladania oJert raleV wpiai obovi44tjqry @klualry) lemin

9.14. Wskazane iest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajEcei ofertq r6wnie2
osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrzezone, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.10.

X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
10.1 Mieisce i termin skladania ofert.

0ferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-ZOO Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
24,L1.2O17r, godz, 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie sig w dniu 24.LL.2Ol7r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiqcy poda informacje okre5lone w art. 86 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaiacy zamie3ci na stronie internetowej
informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiLyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

XI. Spos6b obliczenia ceny.
11.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniad wszystkie koszty dostarryy i podatek VAT (z

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcle 9.12 specyfikacjiJ.
11.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
11.3. W Formularzu oferty naleZy poda6 cene brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacli podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zuiqcego w Polsce.

11.4. WartoS6 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XIl. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.

Klerotnlk
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Cena 6Oo/o wg wzoru

Wg wzoru

12.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100 ptk. =CxRanga(60%)
CK

Wszelkie upusty i rabaty bQdq odliczone od warto6ci kofcowei oferty

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. lako3d - parametry okre5lone w poszczeg6lnych pakietach sE parametrami
granicznymi ti, bezwzglQdnie wymagalnymi- ich niespelnienie spowoduie odrzucenie
oferty.

Spos6b oceny iakoSci dla poszczeg6lnych pakiet6w

Lp Parametr oceniany Spos6b punktacii
Pakiet 3- Opatrunki

1 EfektywnoSa zastosowania. Zestawy posiadaj4ce najlepszE efektywnoSe zastosowania
otrzymaia 50 pkg pozostale proporcionalnie mniei.

2 0znakowanie mieisca otwarcia
pakietu, zakladki umo2liwiaiEce
aseDtyczne otwarcie pakietu

Produkty z oznakowaniem kierunku otwarcia pakietu
otrzymai4 i zakladkA umozliwiajEcE aseptyczne otwarcie
pakietu 25 pkL, pozostale 0 pkl

3 Nie powodowanie odczyn6w. Opatrunki nie powodujEce odczyn6w na sk6rze otrzymai4 25
pkL

Pakict 1 Opatrunki specialistyczne
1 Srodki opatrunkowe posiadaj4ce najlepsz4 efektywnoS6

zastosowania otrzymajE 30 pkt, pozostale proporcjonalnie
mniei.

2 Czas dzialania. Srodki opatrunkowe posiada jEce najd htlszy czas dzialania
otrzymaia 30 pkL, pozostale Droporcjonalnie mniei.

tatlvo5i oddzielania siq od noSnika. 0patrunkilatwo oddzielaj4ry siq od noSnika otrzymaj4 10
pkt, nie spelniaiace tego warunku otrzymaia 0 pkL

4 Opatrunki nie powoduiEce odczyn6w na ranie (sk6rzeJ
otrzymaia 30 pkl

Pakiet nr 2- ODatrunki pooDarzeniowe
7 Latwosd otwierania opakowania i

nakladania na powierzchnie
poparz one

Opatrunki latlvo otwiera.iEce i nakladajqce siQ otrzymajq 50
pkL pozostale 0

wlasciwosci schladzaiace i
znieczulajqce powierz chnie
oparz one

0patrunki posiadaj4ce wlaSciwoSci schladzajqce i

znieczulaj4ce otrzymaj4 50 pkL pozostale 0.

Lp Pakietnr4- Materialy do sterylizacii (poz.1,2,5,6)

,,,",#:fusfurl".
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EfektywnoSC zastosowania.

3

Nie powodowanie odczyn6w.
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1 WytrzymaloSi klelu Produkty, w kt6rych wytrzymatoSi kleju bgdzie najwiQksza
kt, e0.o

Asortyment oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre3lonych w ofercie przetargowei.
Ocena nastEpi w II etapach. ti:
- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie ofergr,
- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okre6lona wy2ej i
oceniana wg wzoru.

TK T * 100* Ranga (40olo)

Tn

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

13.1. Zamawia.iEcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
13.1.1. wyborze na,korzystniejszej oferty, podajEc nazwe albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonywania dzialalnoici
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
nykonawc6w, ld6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktaciq przyznanE ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i lqcznE punktaciq,

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 r6wnowaino6ci lub
braku spelniania wymagafi dotyczEcych wydalno6ci lub funkcjonalnoSci,

13.1.4. uniewaznieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 13.1.1. i 13.1.4. zostanA zamieszczone na stronie
internetowej.

13.2. Zamawiaj4cy prze5le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

13.3. W przypadku wyboru oferty zto2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajEcy moie 2qdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqce.i wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIV , Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

2 TrwaloSC nadruku (nie Scieranie siq
po procesie sterylizacji)

Produkty, w kt6rych trwaloSd nadruku bgdzie najwiqksza
otrzyma.ia 35 pkt, pozostale 0.

3 CzytelnoSd oryginalnych napis6w Produkty, w kt6rych czytelnoSi oryginalnych napis6w bqdzie
najwiQksza otrzymajq 30 pkt, pozostale 0.

XVI. Srodki ochrony prawnei. *".-*l.q?l.t,*.,*
3rDb. 8a.c.!t strona I I

Gdzie:

Tn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry"
Tk - ilo56 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry"
T - iloSt punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry"



Wykonawcy przyslugui4 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 ispecyfikacji przyslugui4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalecznikil
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 1a,

3. Oswiadczenie wykolawcy - zal4cznikIJ.r 2,2a
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.
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