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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6W IEN IA

Sucha Beskidzka dnia 01.1-2,2017 r.

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Dostawq lek6w w ramach program6w lekowych

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii
Europeiskiej w dniu CF lZd .poa nr 241-i]l lC t9 . wywieszone na rabligy ogioszeri w
siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostepnym w dniu 09 il F 1. 6.u,
na stronie internetowej www.zozsuclabeskidzta.pl w anlu fE D tr--
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I. Dane ZamawiaiEcego.
1.1. Nazwa i adres zamawiaiEcego oraz adres strony internetowe, zamawiaiEcego:

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

TEt: (033) 872-37-oo
FAx: (033) a72-31-1t

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
}rttp / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP z 552-12-7 4-352
II. Informacie o96lne.
2.). Tryb udzielen ia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych ftekst jednolity: D2.U.22017 r. po2.1579), zwanq dalej ,,ustawA",
w trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia przekracza r6wnowarto66
kwoty okre5lonej w przepisach nykonawczych 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:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, ftekst jednolity: D2.U.2201,7 r. poz.1579)
. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich moie iEdat zamawiaj4cy od rvykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2076r. poz. 7726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. po2.2254),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wie( oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

o Kodeks Cy,wilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, po2.1503 zp6i. zm)
2.4. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie .iednakowo traktowai

wszystkie podmioty ubiegajqce sig o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i
przejrzystoSci..

2.5. Oferenci ponoszA wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
sig, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat. siq z zawarto6ciq
wszystkich dokument6w sklada,Ecych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z
ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostQpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok "B", piqtro IV otaz na stronie internetowe.i
www.zozsuchabeskidzka.pl.

III. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych.

Zam6wienie zostalo podzielone na 13 czq6ci.
CPV: 33.60.00.00-6 (produkty farmaceutycznel
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do specyfikacji. Opis
ten nalezy odczytwat wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikac,t orl,l"::Ti*h*,*"r""
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wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane iloSci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i slu2q do obliczenia ceny oferty
(tj. ustalenia makymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiaiqcy zastrzega sobie
prawo rezygnacji z zakupu czeSci asortymentu wynika,Ecej z braku zapotrzebowania.

3.2. Wymagany termin ptatnoSci wynosi 60 dni.
3.3. Przez produkty lecznicze, stanowiace przedmiot zam6wienia, naleiy rozumiei produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrze6nia 2001 roku
[tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 277 z p6'niejszymi zmianamiJ. Zaoferowane
produkty lecznicze muszq byi dopuszczone do obrotu na zasadach okreSlonych w art, 3
lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.

3.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wa2noSci zaoferowanego asortymentu
wynosii co naimniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

3.5. Zamawial4cy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert a tak2e w trakcie trwania umowy o przedloZenie charakterystyk
oferowanych produkt6w leczniczych oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i
uzywania na terenie Polski pozostalych oferowanych produkt6w.

3.6. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych. Ofertq moina zloiyi w
odniesieniu do wszystkich cz95ci. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert
czqSciowych w obrqbie pakietu.

3.7 . Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.8. Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 [zam6wienie dodatkoweJ.
3.9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. ZamawiaiEcy wymaga wskazania przez
wykonawcq czq5ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyt
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zaiqcznik nr 1 do
specyfikacji.

3.10. Zamawiajqcy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o prace).

3.11. Zamawiaj4cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
3,12. Zamawiai4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.13. Zamawiaiacy nie przewiduie zwrotu koszt6w udztalu w postqpowaniu.

IV, Termin wykonania zam6wienia:
Do 28.02.2079r. bez wzglqdu na stopiefi realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiEcego przedmiot zam6wienia.
I Imnrur mnra hrr/ rnz wiezrne rrr nrzunrdlzrr rnFniarir 6r^il,A'^, fi encnrrnrh hr?a, NE7

Dostawy odbywai sig bqdq sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

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

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

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
Dotyczy Wykonawc6w oferu.iEcych produkty lecznicze: o udzielenie zam6wienia
mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni do sprzeda2y produkt6w
leczniczych Zamawiaj4cemu, zgodnie z ustawE z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 2Tl z p6inie)szymi
zmianamiJ.

5.2.2. sltuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie

5.2.3. zdolnoSi techniczna Iub zawodowa:
,,,..:i"q$t,_._

SlDhr SJrrrof

strona 3



ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
5.3. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq o udzielenie zam5wienia

warunek, o kt6rym mowa w punkcie 5.2.1 specyfikacji musi spelniai ten spo3r6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczal produkty lecznicze.

5.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawy).
Z udzialu w postepowaniu zostanie wykluczony Wykonawca:

5.4.1. w stosunku do kt6rego otwarto lila,1ridac.lq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w
postqpowaniu restrukturyzacy,nym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidaciQ iego majqtku lub sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyine (Dz. U. poz. 978,2p6in.
zm.) lub kt6rego upadlo5i ogloszono, z wyiqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu
upadlo6ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli
uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadlego,
chyba 2e sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadlo6ciowe (D2.U.22075 r. po2.233, z p62n. zm.)

5.4.2. kt6ry naruszyl obowiqzki dotyczqce platnoSci podatk6w, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaiAcy iest w stanie wykaza( za
pomoca stosownych Srodk6w dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba,2e wykonawca dokonal platno6ci nale2nych podatk6w, oplat
lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotnewtazz odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wiq2qce porozumienie w sprawie splaty tych nale2no6ci.

VI. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzal4ce spelnlanie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyt. aktualne na dzieri skladania ofert

oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bqdq stanowii wstepne 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 6.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. Oiwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. ZamawiaiEcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w
o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wyklu czenia 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 iakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

6.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo|enia w Wznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10
dni, aktualnych na dzieh zloienia nastqpuj4cych oSwiadczef lub dokument6w:
6.5.1. informac,i z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy, \ryystawionej nie wczesniej nii 6 miesiqcy przed uplpvem
terminu skladania ofert;

6.5.2.zatwiadczenia wla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzaiqcego, ie
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej ni2 3
miesi4ce przed uplpvem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potlvierdzajEcego, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wla6cirvym organem
podatkowym w sprawie splat tych nale2noSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szcze96lnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozloZenie na raty zaleglych platno5ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania
decyzji wla5ciwego organu;

-rerlorllk
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6.5.3. zaiwiadczenia wla6ciwej terenowei jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeh
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzaiacego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze6niej ni2 3

miesiece przed upll,wem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzai4cego, Ze wykonawca zawari porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych naleino6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lno6ci uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania
decyzji wta6ciwego organu;

6.5.4. odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoici
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustalvy;
6.5.5. Dokumenty potvvierdzajEce posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w

leczniczych Zamawiaiqcemu :

6.5.5.1. Podmioty okre6lone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie,
skiady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu administracyjnego
[koncesji, zezwolenia) wydanego ptzez Gl6wnego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniajqcego do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub kopia
r6wnowainego dokumentu wydanego przez wla6ciwe organy pafistw
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzaj4ce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

6.5.5.2. Podmioty okre5lone w art. 24 art. 1 ustar /y Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialneJ - Kopia waznego pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa UrzQdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq
Unii Europejskiej albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.

6.5.5.3. Podmioty okre6lone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) -
Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa UrzQdu Reiestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w
Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europejskiej albo Komisjq
Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierajqcego w wykazie
wytw6rc6w, u kt6rych nastgpuje zwolnienie serii, nazwq i adres Wykonawcy.

6.5.6. oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sEdu
lub ostatecznej decyzii administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platnoSci tych
nale2noici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq2qcego
porozumienia w sprawie splat tych nale2no6ci.

6.5.7. oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne.

6.5.8. oSwiadczenie Wykonawcy o niezleganiu z optacaniem podatk6w i oplat lokalnych, o
kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U. z 2076r. poz.7 76).

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bgdzie do przekazania
Zamawia.iqcemu oswiadczenia o przynale2nosci lub braku przynale2nosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniern
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia

oo.,.r.T,o"It'l,"t,*.r*
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6.7 . Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitei Polskiei, zamiast dokument6w, o kt5rych mowa w:
6.7.1. punkcie 6.5.4 specyfikacji sktada informacjg z odpowiedniego reiestru albo, w

przypadku braku takiego re,estru, inny r6wnowainy dokument wydany przez
wla6ciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre6lonym w afi.24 ust. 1 pkt 13,
74 i 2t;

6.7.2. punkcie 6.5.2-6.5.4 specyfikacji - sklada dokument lub dokumenty rvystawione w
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce
odpowiednio,2e:
a) nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne

lub zdrowotne albo 2e zawart porozumienie z wla5ciwym organem w sprawie
splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania
decyzji wla6ciwego organu,

bJ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.
6.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 6.7.1 i 6.7.2.b) specyfikacii, powinny byi

wystawione nie wczesniej niz 5 miesigcy przed upil,wem terminu skladania ofert.
Dokument, o kt6rym mowa w punkcie 6.7,2.a) specyfikacji, powinien byi wystawiony nie
wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem tego terminu.

6.9.leieli w kraju, 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 6.7 specyfikacji, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dolyczyi, zloione
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
6.8 specyfikacji stosuje sie.

5.10. Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby maj4cej mieisce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitei Polskie.i, kt6rej
dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.1 specyfikacji, sklada dokument, o kt6rym
mowa w punkcie 6.7.1 specyfikacii, w zakresie okreslonym w art 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. JeZeli w kraju, w kt6rym mieisce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial
dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastQpuje sie go dokumentem
zawierajacym o6wiadczenie tej osoby zlo|onym przed notariuszem lub przed organem
sEdorrrym, administracyinym albo organem samorzEdu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzglgdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.8
specyfikacji zdanie pierwsze stosuie siQ.

6.11. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia ?6 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moie 24da6 zamawialqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

6.12. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
6.12.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno56 w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

6.12.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sA zobowiqzani do zloZenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w punkcie 10.2.5 specyfikacji.
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Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu izawarcia umowy.

VII. Informacie o sposobie porozumiewanla siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczeri 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 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. .feieli zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o:(wiadczeniu
uslug drog4 elektronicznE, ka2da ze stron na zqdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi byt zloionaw formie pisemnei.
7.3. KorespondencjQ w formie pisemne.j wykonawcy sq zobowi4zani wysylai bqdZ skladai na

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

7.4. Korespondencig w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesyla6 na numer (33)
872-31.-77.

7.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

7.6. Przeslanie korespondenc.ji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreslone powyiel
mo2e skutkowai tym,2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gi zapozna6 siq z tre6ci4 przekazanej
informacii we wta6ciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiajacego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustavvy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja3nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla( na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiaiEcej kopiowanie tre3ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.

Wnioski izapytania nale"2y.skladai do konca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu irir
skladanie ofert tj. do .l-.4..1P....2017 r.

7.8. Kontakt sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. [33) 872-33.23.
Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4 :

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska faks (033) 872-31,-L'L
w godz.9oo-1300

Wadium dla poszcze 6ln hcz sct osl:

o.,.,.,.:trylllu_.,o

s.bdtSogr

Nr pakietu Kwota wadium
1 6 247,00 zl
2 10 348,002i
3 2 085,002i
4 47 S,002t

7 67 ,0021
6 '1.497,0021

7 2 836,0021
76 57 8,0021

9 1. 677 ,0021
7 702,0021

11 4 9ZZ,00zI
L2 1781.,0021

VIII. Wadium.
8.1. Wykonawca zobowi4zany.jest wnie56 wadium przed uply,wem terminu skladania ofert.

B
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13 B 953,0021

W przypadku zlo?enia oferty czq5ciowej wykonawca zobowiqzany jest wnie56 wadium w
kwocie okre6lonej dla danej czqSci. W przypadku z+oZenia oferty na kilka czqSci kwota
wadium stanowi sumq wadi6w ustalonych dla poszczeg6lnych czq3ci zam6wienia. Je2eli
wysoko56 wniesionego wadium bqdzie nizsza ni2 suma wynikajqca z poszczeg6lnych
czQSci zam6wienia, zamawiajqcy uzna, 2e wadium nie zostalo wniesione.

8.2. Wadium mo2e byd wnoszone w jednej lub kilku nastgpujEcych formach:
8.2.1. pieni4dzu,
8.2.2. porqczeniach bankor,lych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-

kredltowei, z tym 2e porqczenie kasy iest zawsze porqczeniem pieniq2nym,
8.2.3. gwarancjach bankowych,
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5. porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
P rzedsiqbi orczo5ci (Dz. U. Nr 109, poz. 7758 z p6in. zm.).

8,3. Wadium wnoszone w pieni4dzu nale2y wplacii przelewem na rachunek bankowy
zamawiaj4cego: Bank Sp6ldzielcry Sucha Beskidzka
Numer konta: 58812800050000052 120000020, z dopiskiem:,,wadium
ZOZ.V.0l0 /DZP /7 6/77 - Dostawalek6w w ramach program6w lekowych"

8,4. Wykonawca powinien zioiyi w ofercie dow6d wniesienia wadium w przypadku wplaty
przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku
zamawiajqcego.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach okre3lonych w punkcie 8.2.2-8.2.5
wykonawca zobowiqzany jest dol4czyd do oferty gwarancjq b4dZ porqczenie w
nastqpujqcy spos6b: kserokopiq potwierdzonq za zgodnoit z oryginalem zszyt.,
zbindowa6 lub w inny spos6b trwale zlqczyt z ofert4, natomiast oryginal dokumentu
naleiy zloiyt wraz z ofett4 w taki spos6b aby byla mo2liwo56 jego zwr6cenia bez
dekompletowania oferty.

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i porgczeri musi spelnia6 nastqpujqce wymogi:
8.6.1. by6 wystawione na Zesp6i Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (ul. Szpitalna

22,34-200 Sucha Beskidzka )
B.6.2.zaw\era( w swej treSci o6wiadczenie gwaranta (porgczyciela), w kt6rym

zobowiqzuje siq on do bezwarunkowej wyplaty kwoty wadium na pierwsze
2qdanie zamawiajqcego zawieraj4ce oSwiadczenie, ii zaszla jedna z przeslanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

8.6.3. okres wa2no5ci wadium nie moZe byi kr6tszy ni2 okres zwiAzania ofertq, przy
czym pierwszym dniem wa2no6ci zobowiazania jest dzieri skladania ofert.

B.T.Zamawiajqcy zwr6ci wadium na zasadach okre6lonych w art. 45 ustawy. W przypadku
wniesienia wadium w pieni4dzu, w ofercie nale2y poda6 nazwg, adres banku oraz numer
konta, na.jakie zamawiajqcy dokona zwrotu wadium..fe2eli wykonawca zloZy ofertq w
kilku czg6ciach, a jako dow6d wniesienia wadium zostanie zlo2ona jedna gwarancja flub
poreczenie) obejmujqca kilka czqSci, to Zamawiajacy zwr6ci wadium dopiero w6wczas,
gdy przeslanki do iego zwrotu zostan4 spelnione we wszystkich tych czqSciach.

IX. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2on4 ofert4 przez okres 60 dni od upb,wu terminu
skladania ofert.

*,..rffiIt*otttt"n
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X. Spos6b przygotowania oferty.
10.1. OfertQ nale2y sporzEdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
10.2. Do oferty n aleiy dolqczyi nastqpuj4ce dokumenty:



10.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzedzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1do specyfikacji.

10.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiAcego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji. Prosimy r6wniei o dolqczenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierat
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

10.2.3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji.
10.2.4. KserokopiQ potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wplaty przelewem.
10.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentu.iEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczej.

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

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
10.5.Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w

sklad oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

10.6.Wskazane iest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci
zawieraj4cy wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru
strony oferty, na kt6rej dany dokument sie znajduje oraz ilo66 wszystkich stron oferty.

10.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

10.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
10.9. Ka2dy wykonawca mo2e zlo2yi tylko jedna ofertg,
10.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Lniej nii w terminie skiadania ofert zashzeie, ie nie mog4 one byd udostqpnione oraz
wykaie, Le zastrze2one informacje stanowie tajemnice przedsigbiorstwa. W takirn
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. Czq56
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty .iawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny by(. zloLone w drugie.i czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno3ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

10.11. Wykonawca moZe zmienid lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania
ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zto2yi jednoznaczne pisemne
o:(wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiEzku ze
zmianq. Calo3i powinna byt. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA 0FERTY".
Wszystkie wymagania dotyczece skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiajEcy sprawdzi
skuteczno56 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6re, dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niei
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

70.72.W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowiAzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawia.jqcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej cqny
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podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowad Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bedzie prowadzi6 do powstania u zamawiajacego obowi4zku podatkowego,
wskazu.iqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto5d bez kwoty podatku. ,ezeli
zloZono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiai4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z nalniiszq cena dolicza sie podatek od towar6w i

uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowi4zek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzkll z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moie zawierat podatku VAT, kt5ry zamawiajEcy bqdzie mial
obowi4zek rozliczy6.

10.13. Ofertq nalezy zloiyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w
spos6b gwarantuj4cy zachowanie w poufno5ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczajqcy )ej
nienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Dostarczy6: Sekretariat Blok C, I pigtro

*tt, prapattku ipiaq, tentina tklatlania oJirt nahiL *pital obor/iq<,tjqry pknalry) temia

10.14.Wskazane jest, aby wykonawca umie3cii w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzeione, ieieli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 10.10.

10.15.Opis niekt6rych kolumn arkusza cenowego (zal4cznik nr 1aJ, kt6re wykonawca iest
zobowiAzany wypelnii:
- Ilo56 - okre6lona w arkuszu cenowym w kolumnie ,,iloii" oznacza ilo6f sztuk:

ampulek, tabletek, kapsulek, fiolek itp. o wskazanych parametrach - w 2adnym
wypadku nie nale2y odczytywai tego iako iloSci opakowari;

- Ilo56 sztuk w opakowaniu jednostkowym - ilo6t ampulek, tabletek, kapsulek,
fiolek itp. stanowiqcych jedno opakowanie 0e2eli dotyczy);

- Oferowana ilo6t opakowarl jednostkowych - iloraz iloSci sztuk (ti. ampulek,
tabletek, kapsulek, fiolek itp.) do ilosci sztuk w opakowaniu - w przypadku gdy
dany iloraz nie jest liczbq calkowit4 naleZy poda6 zaokr4glenie do dw6ch miejsc
po przecinku (jeieli dotyczyJ;

- Nazwa handlowa - nazwa handlowa oferowanego produktu;
- Producent - pelna nazwa producenta oferowanego produktu;
- Dawka - dawka oferowanego produktu;
- Postai - postai oferowanego produktu w dawce (nie nale2y myli6 z rodza.jem

opakowania) np. stala postai doustna [tabl., tabletka/dra2etka powlekana, kaps.,
kaps. twarda itp.), roztw6r, koncentrat lub proszek do przygotowania roztworu,
liofilizat itp.;
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNE'

DZI AI, ZAM6W IEN PU ELI CZNIYC H

34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22
0FERTA W POSTQPOWANTU NA:

Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych
Pakiet nr.........

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP /76/77
Nie otwiera6 przed 15.01.2018 r. godz. 11:00*

XI. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
11.1. Mie.isce i termin skladania ofert.



Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespoiu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-2OO Sucha Beskidzka, nie p6lniej ni2 do dnia
15.01.2018 r, godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie sie w dniu 15.01.2018 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okreilone w art. 86 ust.4 ustawy,

11.3. Niezwlocznie po otlvarciu ofert Zamawiaiqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,l<t6rzy zloityli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w piatno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanq zamieszczone na stronie internetowe) www.zozsuchabeskidzka.pl
w mielscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

XII. Spos6b obliczenia ceny.
72.7. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji).
12.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleZy poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku].
12.3.W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq netto oraz brutto (z podatkiem VAT). W

przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena
jako,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zulacego w Polsce.

12.4. Warto6d pakietu jest to suma wszystkich jego skiadnik6w, kt6re se iloczynem
ilo3ci i ceny jednostkowe.i netto x stawka VAT.

XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
1 3. l.Oceniane kryterla i ich ranga w ocen ie.

13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga

CK

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XIV. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

14.1. ZamawiajEcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
74.7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaiAc nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonpvania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mieisca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalno6pi

o"r.r.2.Sj9Yorr
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wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takZe punktaciq pruyznan4 ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i lqczn4 punlitacjq,

14.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
14.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spelniania rvymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

1 4. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informac.je, o kt6rych mowa w pkt. 12,1.1. i 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

1,4.2. Zamawiaj1cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. W przypadku wyboru oferty zloZonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiqcy moie 24d,ai - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

lS. Zabezpleczenie nale2ytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalez)tego
wykonania umowy.
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16. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

17. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawne, w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 5rodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawne, wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo-cenowy ( pakiety) - zalecznik nr 1a.

3. 0Swiadczenie wykonawcy IEDZ - zalacznik nr 2

4. Wz6r umowy - zalecznik nr 3.


