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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowei zamawiajEcego

Zamawiai4cy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) a7Z-3t-o0
FAx: (033) 872-3L-11

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

REGON: 000304415, NIP: SSZ-lZ-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst ,ednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 7579), zwanq dalej ,,ustawE", w trybie
przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSi kwoty okre5lonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46 Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 sqtcznia 2004r. Pzp, ftekst iednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.7579)

. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 2qdat zamawia)qcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia [Dz. U.227 lipca 2016r. po2.7726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do curo stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartosci Zam6wiefi Publicznych (Dz.U. po2.2479 z dnia 29 grudnia Z0l7r.),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazryania ogtoszefi UOPWE (Dz. U. poz. 2477 z dnia29 grudnia 2017 r.),

. Kodeks Cy,wilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 7993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (Dz.lJ. z 2003r.
Nr 153, poz. 7503 zp62.zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowa] wszystkie
podmioty ubiegarECe siq o zam6wienie publiczne, zapewnia.i4c zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszly zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rA nale2y odczytvwac wraz z ew€ntualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przezzamawiqiqcegi'. t I'Jf Si'. - '. I .'i.

1 .8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia rtit.lidostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawihj{cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok"B", pietro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskitlzka.pl

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.l.Okre6lenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa rqkawic chirurgicznych i zabiegowo -diagnostycznych o
parametrach okre6lonych zalqczniku nr 1a do SIWZ - pakiety 1 -5.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
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odczytywa( wraz z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bqdEcymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane ilosci s4 szacunkowym zapotrzebowaniem na 12
miesigcy. zamawiaiEcy zastrzega sobie prawo rezygnacii z zakupu czq6ci asortymentu wynikaiEcei z
braku zapotrzebowania.
2.2.1.Wymagane Swiadectlva:
- do rqkawic chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rqkawic chirurgicznych bezlateksowych
(poz. I i 2 - pakiet nr 1) protokoly badafi producenta z kra.lu pochodzenia, nie starsze nii z 2olsr.
(poziom protein, AQL, grubo6i, dtugoSi), - do rqkawic ginekologicznych (poz. 3 pakiet nr 1) karta
katalogowa,
- do rqkawic chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rqkawic chirurgicznych bezlateksowych
(poz.7 i 2 - pakiet nr 1) badania na przenikalno6d wirus6w wg ASTMFl6TL oraz krwi syntetycznej
wg ASTM F1670 wystawione przez.jednostkg niezalein4, nie starsze ni2 z Z01Gr.
- do rqkawic diagnostycznych latekowych, lekko pudrowanych (poz. 1 pakiet nr Z) protokoly
badafl producenta z kraju pochodzenia, nie starsze ni2 z 2075r. (poziom protein, AeL, grubo6i,
dlugosi), dokument potwierdza.iacy kat. I, badania na przenikalnoSt wirus6w wg ASTM F1677 oraz
krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkq niezalezn4, nie st arsze ni1 z 2076r.
- do rqkawic zabiegowo-diagnostycznych z lateksu. bezpudrowych (poz.2 pakiet nr 2J protokoly
badari producenta z kraju pochodzenia, nie starsze ni2 z 201,5r. (poziom protein, AQL, gruboS6,
dlugo66), dokument potwierdzaj4cy kat. III, badania na przenikalnoSi wirus6w wg ASTM F1671
oraz krwi syntetyczne.i wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkq niezaleinq, nie starsze niz z
20'15r.
- do rqkawic zabiegowo-diagnostycznych winylowych, bezpudrowych (poz.4 pakiet nr Z) protokoly
badah producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niL z 2ol5r. (AQL, grubo56, dlugoSi), dokument
potwierdzaj4cy kat. III, badania na przenikalnosd wirus6w wg ASTM F167l oraz krwi syntetycznei
wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkq niezale2nq, nie starsze niLz2016r.
- do rgkawic zabiegowo-diagnostycznych wykonanych z nitrylu, (poz. 5 pakiet nr Zl protokoly
badari producenta z kraju pochodzenia, nie starsze nii z 2015r. (AeL, grubo5i, diugo6i, sila
zrywania), dokument potwierdzajEcy kat. III, badania na przenikalno66 wirus6w wg ASTM F1571
oraz krwi syntetycznei wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkq niezalezn}, nie starsze niz z
2016r. Badania na przenikalno66 substancji chemicznych wg 8N374-3 na min.4 zwi4zki chemiczne,
w lym 700/o izopropanol wystawiony przez jednostkq niezaleznE.
Certyfikat wystawiony przez jcdnostkq niezaleznq dopuszczajqcy do kontaktu z ZylvnoSci4,
- do rgkawic sekcy.inych (poz. 6 pakiet nr 2J karta katalogowa,
- do rqkawic nitrylowych flokowanych (poz.7, pakiet nr 2) dokument dopuszczai4cy do kontaktu z
2y.wnoSciq,
- do rgkawic hypoalergicznych (pakiet nr 3, poz. 1): karta danych technicznych, badania na
przenikalnosi wirus6w wg ASTM FL677 oraz krwi syntetycznej wg 15015604 wystawione przez
jednostkq niezaleZn4, nie starsze ni2 z20l4r.
- do rgkawic ograniczajqcych eksp ozycjq na promieniowanie rentgenowskie ( pakiet nr 3, poz.2):
karta danych technicznych, badania na przenikalno:i6 wirus6w wg ASTM F1671 oraz krwi
syntetycznej wg ISO 16604 wystawione przez iednostkg niezale2n4, nie starsze nii z 20L4r.
- do rqkawic diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 4, poz. 1): zgodnoSi z normq pN-EN 4SS-1,2,3,4
potwierdzona przez jednostkq notyfikowanE, zgodnosi z normE PN-EN374-2 Ochrona przed
chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 1671, penetracja przez krwiopochodne patogeny
przy u2yciu czynnika chorobotw6rczego phi-X-174, zgodno6i z normq PN-EN374-3 odporno5d na
przenikanie substancji chemicznych.
- do rqkawic hypoalergicznych ( pakiet 4, poz.2) zgodnoSi z normq PN-EN 4S5 potwierdzona przez
iednostkq notyfikowanq, zgodno6t z normq EN374-3-3 min. 12 substancji fpoza cytostatykami) z
czasem ochrony na co najmniei l poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady,
alkohole i aldehydy, informacja o barierowoSci dla min.2 alkoholi stosowanych w dezynfekc.ji -
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etanolu i izopropanolu. Odporne przez co najmniej 30 minut na dzialanie min. 12 cltostatykow, w
tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, Raport z wynikami badari na
przenikalnoS6 wirus6w zgodnie z normE ASTM F 1677 , dokumenty potwierdzajEce wyr6b
medyczny Klasy I i Srodek ochrony indyrvidualnej Kategorii lll
- do rqkawic diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 5): zgodno5i z normami EN 455-1-2-3-4, EN
420, EN 3BB, EN 371-l-l-2-3, ASTM F 1671 potwierdzone badaniami jednostki niezale2nej od
producenta, pozbawione tiuram6w oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC jednostki niezale2nej.

Dla wszystkich rqkawic: dokumenty dopuszczajqce do obrotu.
Wyiei wymienione dokumenty oferent musi dolqczy6 do oferty.
2.2.2.lako6( towaru i gwarancja
a) Dostawca gwarantuje, 2e dostarczony przez niego towar jest wolny od wad.
bl W przypadku wadliwej partii towaru ZamawiaiEcy niezwlocznie powiadomi o tym

Dostawcq, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pelnowartosciowy. W przeciwnym
wypadku towar zostanie zwr6cony bez dokonania zaplaty.

c) Dostawca gwarantuie, Ze dostarczony towar bgdzie posiadal okres przydatnosci minimum 1

rok.
d) Dostawca jest zobowiAzany do dostarczania oferowanego towaru przez okres trwania

umowy. Zmiana mo2e nastEpi6 w przypadku zaniechania produkc.li lub wycofania towaru z

rynku. W tym przypadku Dostawca zobowiqzany bqdzie poinformowat Zamawiaj4cego i
przedstawia mu nowy towar do testowania i akceptacli, przy zachowaniu ceny przetargowe,.

2.3. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.4. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czq5ciowych na pakiety.
2.5. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiajqcy nie przewidure udzielenia zam6wiefl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowel.
2.7.Zamawiaj1cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduie wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust.3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.70. Zamawia)7cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.77. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegat siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

III. Termin wykonania zam6wienia:
3.1. Do 30.04.2019r. bez wzglqdu na stopieri realizacji lub do czasu wyczerpania

asortlmentu stanowi4cego przedmiot zam6wienia.
3.2. Dostawy odbywai sig bgdq sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosownym

transportem i na koszt Wykonawcy.
3.3. Zamawiajqcy wymaga dostarcz eniawraz z przedmiotem zam6wienia:

- ulotek w jqzyku polskim zawierajqcych wszelkie niezbqdne dla bezpoSredniego
uZytkownika informacje

- instrukcji w jgzyku polskim dotyczqcych magazynowania i przechowywania sprzqtu
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ZamawiajEcy nie okreilii warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

ZamawiajECy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnott techniczna Iub zawodowa:

Zamawiai4cy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie

4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, lub jego czg6ci, polegai na zdolno5ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej Iub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleZnie od charakteru
prawnego lEczEcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodni6
ZamawiajEcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez
wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbad,a, czy nie zachodz4
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dolyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodotvych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, je5li
podmioty te zrealizu.jq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci sE
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostgpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion 4 przez zamawiaj4cego powstalA wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w,
chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zal4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai siq
do osobistego wykonania odpowiednie.i czg5ci zam6wienia, je2eli wykaZe zdolno6ci
techniczne Iub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznA, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyt aktualne na dzief skladania ofert oswiadczenie

w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w
o6wiadczeniu bgdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych sig o zam6wienie. O6wiadczenie to ma po&vierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaZdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. ZamawiajAcy nie wJ,rmaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.
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5.4. Wykonawca, kt6ry powotuie sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w.jakim powoiuje siq
na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o kt6rym
mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bgdzie do przekazania ZamawiajEcemu
oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleZno(ci do tej samej grupy kapitalowej, o
kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem o6wiadczenia, wykonawca
moZe przedstawi6 dowody, Ze powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia
konkurencii w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.6.W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moZe
Lqda( zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1

ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czionkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadzEcy dzialalno6i w formie sp6iki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2.W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowi4zani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiaiEcego
Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo
powinno z,awiera(. umocowanie do reprezentowania w postqpowaniu lub do
reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

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

5.1. W niniejszym postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE
przekazylvane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Jezeli zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 t. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczn4, ka2da
ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by( zloIona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnei wykonawcy sq zobowiEzani vrysyla( bqdi skladat na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotne.i Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Srcha
Beskidzka.

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiEzani przesylad na numer (33) 872-
31-11.

6.5. Korespondenciq w formie elektroniczne.i nalezy kierowad na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencri na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreSlone powy2ej mo2e
skutkowai tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6gi zapozna( siq z tre6ciE przekazanej
informacii we w+a(ciwlm terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cit siq do zamawiajqcego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokon,,wane zgodnie z art.
38 ustawy. Zamawiaj4cy preferu.je korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o
wyja6nienie tre5ci specyfikacjl nale?y przesylai na adres mailowy podany w punkcie 6.5
w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.

io



Wnioski i zapyt.l,ria na^le2y skiadai do koica dnia, w kt6rym uplytrua po+owa terminu na
sklacianie rr[ert tl. cio ..&.]..0:.ZO tgr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja6nianiem treSci specyfikacji: tel. (331 gT2-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIL Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozosta)e zwi4zany zlo2on4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofe rt.

VIII. Spos6b pnygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporz4dzit w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleZy dol4czyt nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporzqdzony wediug wzoru stanowiEcego zalqcznik nr 1 do
specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania i.tykonawcy
arkusz cenowy, sporzqdzony wediug wzoru stanowiEcego zalqcznik nr 1a do
specyfikacji. [Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w
czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O5wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (zal4cznik nr 2 i Za do SlWZl.
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania \rykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawcg w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wia6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno6ci gosp odar czej.

8.2.5. Dokumenty okreSlone w rozdziale ll pkt.2.2.7.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

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

oferty musza byd parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nionq do reprezentowania
wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawiera.i4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwr4zan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie brane
pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie k oszty zwi4zane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. KaZdy wykonawca moZe zlo2y6 tylko jednE ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie p62niej
niz w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz wyka2e,2e
zastrze\one informacje stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa. W takim wypadku wskazane
jest, aby oferta skiadala siq z dw6ch rozdzielonych czgtci. Czgt( pierwsza oz\aczona
napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie wymagane dokumenty okreSlone
w specyfikacji, z wyjqtkiem informacii bqd4cych w ocenie wykonawcy tajemnicE
przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiECe tajemnicA przedsigbiorstwa powinny byt zloione
w drugiej czgsci oferty oznaczonej napisem ,,lnformacie zastrzezone". W przypadku gdy
wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnosci informacji, Zamawiaj}cy nie bierze

t,
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odpowiedzialno6ci za ewentualne ujawnienie ich tre6ci..,Wykonawca nie moZe zaslrzec
informacji, o kt6rych mowa w art.86 ust.4 usta\ f/.

8.11. Wykonawca moze zmieni6 lub wycofa6 ofertq przed uplyr,vem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiy( jednoznaczne pisemne o5wiadczenie o
tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumengz wymagane w zwi1zku ze zmianq. Calo56
powinna byt zloZona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania
dotycz1ce skladania ofert dotyczE r6wniez przypadku zmiany oferty. W przypadku
wycofania oferty wykonawca winien zloLye jednoznaczne pisemne o6wiadczenie o
wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi skuteczno66 z.+oaonego
o6wiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zloionymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie.
W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostan4
odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. W przypadku zlozenia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i
uslug, kt6ry miaiby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc
ofertq, winien poinformowai Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzid do
powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodza.j] towaru lub
uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz
wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku. leieli zloIono ofertq, kt6rei wyb6r prowadzilby
do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towar6w i uslug, do ceny najkorzystniejsze.i oferty lub oferty z nalni2szE cenq dolicza siq
podatek od towar6w i uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowiqzek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. W zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w
ofercie jako ,,cena brutto" nie moze zawiera( podatku VAT, kt6ry zamawiajEcy bgdzie mial
ol:owi4zek rozllczyC

8.13. Ofertg nale?y zloZyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufno5ci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno:i6 do terminu otlvarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEI
DZIAT, ZAM6WIEN PUELICZNYCH

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

,,Dostawq rqkawic"
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /72/78

Nie otwierad przed 06.04.2018 r. godz. 11:00*

Dostarczyd do Sekretariatu blok C, I pietro

*w pr:ntpadka iniary termiat sk/adania ofen nakry wpilai obowi4ytj4rl @ktulry) *min
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie5cii w kopercie zawieraj4cej ofertg r6wnieZ osobnE

kopertq zawieraj4ca dokumenty zaslrzeione, jeieli zachodzi przypadek okreSlony w
punkcie 9.1.

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

h
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Oferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, Blok
C, I pigtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej niZ do dnia 06.04.2018 r.
godz. 10:00. Oferty zloIone po terminie zostan4zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otlvarcie ofert odbgdzie siq w dniu O6.O4,2OLar. godz, 11:00, w Dziale Zam6wief
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suche.j Beskidzkiej, ul. Sz pitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajECy poda informacle okreslone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej informacje
dotyczqce:
a] kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w ,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawartych

w ofertach.
Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej wryvr,v.zozsuchabeskidzka.pl w
miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto5ci cenowe naleZy podaf w zlotych {z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc po

przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai ceng brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o kt6rym

mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena brutto" nie
moZe zawierai podatku VAT obowi4zuj4cego w Polsce.

10.4. WartoSi iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Krlteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie,

2,Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty

Cnx 100ptk. = CxRanga
CK

Cena mo2e byt tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowosci cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
byf od razu ujqte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacjq zam6wienia byla cenE
ostatecznE, bez koniecznosci dokonywania przez zamawiajqcego przeliczefi itp. dzialafi w celu jej
okreSlenia.

t,

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 6OVo Wg wzoru

Jakoi( 4Oo/o Wg wzoru
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gdzie: Cn - najni2sza cena zlo20na w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fako5d
fako56 oceniana bqdzie na podstawie zlo?onych pr6beh w przypadku rqkawic diagnostycznych -
pakiet 2,4,5 flateksowych lekko pudrowanych, winylowych bezpudrowych, nitrylowych,
lateksowych bezpudrowych) oraz rgkawic foliowych w iloSci po 1 opakowaniu w rozmiarze M, a w
przypadku rqkawic chirurgicznych sterylnych (pakiet 1 poz. L,2 i pakiet nr 3 poz. 1J po 10 par w
rozmiarze 7, rqkawice ginekologiczne I pakiet 1 poz.3) - 7 para7,5, rqkawice ochronne nitrylowe
(pakietnr2poz.T)-2parywrozmiarzeBorazrqkawicesekcyjne(pakietnr2poz.6)-2paryw
rozm. 9, pakiet 3- poz. 2- 1 para., kt6re nale2y dostarczy(. wraz z ofert4. Pr6bki przekazane do
testowania musz4 byd opakowane w iednostkowe opakowania handlowe. Nalezy sporz4dzii ich
wvkaz i dolEczlr6 do ofertlr.
W przypadku rgkawiczek chirurgicznych jalouych bezlateksowych i lateksowych, diagnostycznych
bezlateksowych i lateksowych na opakowaniu musi byi umieszczona data ich produkcji.

Tk x 100 pkt = Tx Ranga
Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna ilo36 punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako5i"
Tk - ilo66 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za,,jako6a"
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta za,,jako5i"

Pakiet nr 1

kawice chi czne alowe lateksowe lekko udrowane ste izowane radia nle

Maksymalna ocena 70 pkl

kawice chi czne bezlateksowe, b drowe, alowe

wytrzymalos6 na rozci4ganie i rozerwanie 0-2 0 pkt
mo2liwo5i wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 iatlvoSi ubierania na dlonie 0- 10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0- 10 pkt

grubo56 pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich
rozmiar6w na podstawie badari producentaJ
>lub =0,21 mm
< 0,21mm

10 pkt
0 pkt.

6 poziom protein (dla wszystkich
podstawie badafi producenta)
<lub =50 ugl8
>5 0ug/g

rozmlarow na

10 pkt
0 pkt

'). wytrzlrmalo6i na rozciAganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwoSi wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 0- 10 pkt
4 0-10 pkt

grubo66 pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich
rozmiar6w na podstawie badan producentaJ

IO

Sposrib oceny iakoSci dla poszczeg6lnych asortyment6w:

I
)qlrli6znyct

1.

2.

5.

latwoS6 ubierania na dlonie
dopasowanie do dloni



1 wytrzymaloSi na rozci Eganre l rozerwanie 0-20 pkt
2 mozliwoSi kon ia precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

10 pkt.
0 pkt.

Maksymalna ocena 60 pkt.

R kawice nekolo czne bez udrowe, alowe

Maksymalna ocena 50 pkt.

Pakiet nr 2
R wice di czne lateksowe, nie alowe drowen

Maksymalna ocena 60 pkt.

R kawice di czne lateksowe, nie alowe bez udroweo

Maksymalna ocena 60 pkt.

kawice foliowe nie alowe

Maksymalna ocena 20 pkt.

R wice win lowe bez drowe

1 wytrzymaloSi na rozci4ganie i rozerwanie 0-2 0 pkt
moz Iiwo6i wykonpvania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 iatwo:i6 ubierania na dlonie 0- 10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
5 grubo66 pojedynczej 6cianki palca I dla wszystkich

rozmiar6w na podstawie badari producenta)
>lub =0,11 mm
< 0,11mm

10 pkt.
0 pkt.

wytrzymaloSi na rozcr4ganle i rozerwanie 0-2 0 pkt
mo2liwo6i wykon,,\,ryania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 iatlvoSi ubierania na dlonie 0- 10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0- 10 pkt

grubo66 pojedynczej Scianki palca I dla wszystkich
rozmia16w na podstawie badah producenta)
>lub =0,13 mm
<0 13mm

10 pkt.
0 pkt.

1 wytrzymaioS6 na rozerwanie 0-10 pkt
2 -struktura materiaiu;

- teksturowane
giadkie

10 pkt
0 pkt

1 wfrtrzyrlaloSi na rozciqganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwo56 wykonfvania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 iatwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0- 10 pkt

gruboSi pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich
rozmia16w na podstawie badah producenta)

>lub =0,21 mm
< 0,21mm

t,

3, iatwo56 ubierania na dlonie

z.

1.

2.

5.
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>lub =0,11 mm
< 0,11mm

10 pkt
0 pkt.

kawice ni owe b udrowe

Maksymalna ocena 70 pkl

kawice se ne

Maksymalna ocena 20 pkt

kawice ni lowe, flokowane

Maksymalna ocena 20 pkt.

Pakiet nr 3
R kawice h le czne

Maksymalna ocena 60 pkt.

kawice lcza cee z c na romlentowanle ren enowskie

I wytrzymalo(i na rozci4ganie i rozerwanie 0-2 0 pkt
mo2liwo56 wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
latwoS6 ubierania na dlonie 0- 10 pkt
dopasowanie do dloni 0- 10 pkt

5 grubo56 pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich
rozmiar6w na podstawie badari producenta)
>lub =0,10 mm
< 0,10mm

10 pkt.
0 pkt.

OdpornoS6 na przenikanie 7070
podstawie badaf wystawione
niezale2nqJ:
PowyZej 60 minut
Do 60 minut

izopropanolu ( na
przez jednostkq

10 pkt
0 pkt

7 wytrzymalo56 na rozerwanie 0- 10 pkt
Z latwo66 ubierania na dlonie 0-10 pkt

1 wytrzymaioS6 na rozerwanie 0- 10 pkt
iatwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt

1 wytrzymalo66 na rozciqganie i rozerwanie 0-20 pkt
mo2liwoSi wykonlrruania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 0- 10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0- 10 pkt
5 grubo56 pojedynczej Scianki palca ( na podstawie badari

producentaJ
>lub =0,21 mm
< 0,21mm

10 pkt.
0 pkt.

r.tytrz)rmalo66 na rozciEganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwo6i wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 iatwoit ubierania na dlonie 0- 10 pkt
4 do asowanie do dloni 0- 10 pkt

Maksymalna ocena 60 pkt.

t2

2.

3.
4.

6.

2.

2.

iatwo5t ubierania na dlonie

1.

rzBych



gruboSd pojedynczej Scianki palca ( na podstawie badaf
producenta)
>lub =0,3 0 mm
< 0,3Omm

10 pkt.
0 pkt.

Makymalna ocena 60 pkt

Pakiet nr 4
R kawice ni owe

Maksymalna ocena 60 pkt.

wlce nl lowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

Ocena kofcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie
1.

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

12.7. Zamawia)qcy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.L. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajAc nazwg albo imiQ i nazwisko, siedzibg albo

miejsce zamieszkania i adres, jezeli iest miejscem wykonyrarania dziatalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo

1 wytrzymaio6i na rozci4ganie i rozerwanie 0-20 pkt
moZliwoSf wykonylvania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 iatwoSi ubierania na dlonie 0-10 pkt
dopasowanie do dloni 0- 10 pkt

5 grubo56 pojedynczej Scianki palca (na podstawie badaf)
>lub =0,19 mm
< 0,19 mm 10 pkt.

0 pkt.

wytrzymalo66 na rozcrqganre i rozerwante 0-20 pkt
2 mo2liwo56 wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 latwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt

dopasowanie do dioni 0-10 pkt

10 pkt
0 pkt.

1 wvtr zymaloSi na rozci4ganie i rozerwanie 0-2 0 pkt
2 mo2liwoS6 wykonywania precyzyinych ruch6w 0- 10 pkt
3 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

gruboSt pojedynczej Scianki palca I
badariJ
>lub =0,08 mm
< 0,08mm

podstawiena

10 pkt
0 pkt.

5.

Maksymalna ocena 60 pkt.

Pakiet nr 5

L
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2.

4.

1.

4.
gruboSi pojedynczej Scianki palca [na podstawie badari)
>lub =0,10 mm
< 0,10 mm

tatwoSi ubierania na dionie



miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq mieiscami $ykon),\ /ania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w ka2dlm
kryterium oceny ofert i i4cznq punktac;9,

1 2. 1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagafi dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

1 2.1.4. un iewa2nien iu postqpowania
- podajEC uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 72.1.1.i 12.1,.4.zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

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

72.3.W przypadku wyboru oferty zlozonej przez uykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie 24da( - przed zawarciem umowy -

umowy regulujacej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

Xlll. Zabezpieczenie naleZltego wykonania umowy,
W ninieiszym postqpowaniu nie ,est wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy,
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji-

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysiuguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci odwolania
oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asort)mentowo- cenovy - zalqcznik nr 1a ( pakiety nr 1-5)
3. OSwiadczenie wykonawcy - zai4cznlknr 2,2a
4. Wzor umowy - zatqcznik nr 3.

( podpis sporzqdzajEcego)
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