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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6I Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-3r-OO
FAX: (033) A7Z-3r-Lr

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

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

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 7579), zwan4 dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza r6wnowartoS6 kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: D2.U.22077 r. po2.1579)

. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument5w, jakich moie Zqdat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U.227 lipca 2016r. po2.7726),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz.U.poz.2477 229 grudnia 2017r.),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoici Zam6wieh oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania ogloszefl UOPWE [Dz. U. poz. 2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z

2003r. Nr 753, poz. 1503 z p6i. zm)
1.5 W ninieiszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiega.iqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystosci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyi wszelkie informacie, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygotowuiAc ofertQ wykonawca winien dokladnie zapozna( sie z zawartoScia wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfi kac,ami i zmianami wnoszonymi przez Zamawial4cego.
1.8 Formularz specyfikacli istotnych ,.Cg3614*k6ral zar4Sqiegia jest udostqpniany
zainteresowA oym.oftrentom w siedzibie zanfddrr44tbgo, 34-20O Sr/ctl} Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok"B", piqt{d l17, o.raz -r1a stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

;', i.,;.
II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1.0kre5lenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa iest dostawa jednorazorvych ubrati i oblo2eri
operacyjnych z wi6kniny i flizeliny o parametrach okre6lonych zal4czniku nr La do SIWZ -
pakiety 1 -5.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten naleZy
odczy$ae wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zap1rtania Wykonawc6w. Podane ilo6ci s4 szacunkowym zapotrzebowaniem na
12 miesiqcy. Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czQ3ci asortymentu
wynikal4cej z braku zapotrzebowania. 
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Z.2.7.Wymagane Swiadectwa:
Dokumenty dopuszczajqce poszczeg6lny asortyment do obrotu zgodnie z ustawE z
20.05.2010r.o wyrobach medycznych (DU 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi oraz
dokumenty okreSlone w pakietach.
2.2.2.lakoft towaru i gwarancja

a) Dostawa gwarantu.ie,2e dostarczony przez niego towar jest wolny od wad.
bJ W przypadku wadliwej partii towaru Zamawiai1cy niezwlocznie powiadomi o tym

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

c) Dostawca gwarantuie, Ze dostarczony towar bqdzie posiadal okres przydatno6ci
minimum 1 rok.

dJ Dostawca .iest zobowiEzany do dostarczania oferowanego towaru przez okres trwania
umowy. Zmiana mo2e nastqpi6 w przypadku zaniechania produkcii lub wycofania towaru
z rynku. W tym przypadku Oferent zobowiAzany bgdzie poinformowa6 Zamawiajqcego i
przedstawii mu nowy towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny
przetargowei.

e) Oferowany towar musi spelniai parametry graniczne okre6lone w pakietach oraz
charakteryzowat siq wysokimi walorami techniczno-u2ytkowymi, jak:

- rodzaj i trwaloSt l?ytych material6w,
- niezawodnoS6,
- funkcjonalnoSi,
- chlonnoSi,
- odpowiednie opakowanie, opakowanie foliowo-papierowe musi posiada6
mankiet umoZliwiajEcy wyjQcie materialu w spos6b nie naruszai4cy jalowoSci.

2.3. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.4. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na pakiety.
2.5. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiaj4cy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
Z.T.Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.8. ZamawiajEcy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 usL 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.10. Zamawiaj4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.1,7. Zamawiaj4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

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

asortymentu stanowiqcego przedmiot zam6wienia.
3.2. Dostawy odbywa6 siq bqdq sukcesywnie.na podstawie zam6wiefi, stosownym

transportem i na koszt Wykonawcy. .

3.3. Zamawiajqcy wymaga dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;
- ulotek w iqzyku polskim zawierajqcych wszelkie niezbqdne'dla bezpoSredniego

u2ytkownika informacje
- instrukc.ii w iqzyku polskim dotyczqcych magazynowania iprzechowywania sprzetu

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spetniajq warunki udzialu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetenc.je Iub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
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4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolno66 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlil 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 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polega6 na zdolnoiciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnid Zamawiai4cemu, ie realizuiqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajac zobowiEzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycii niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostQpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pl(t 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno5ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sltuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawialqcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiai4cy za24da, aby wykonawca w terminie okre:ilonym przez
Zamawiaj4cego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq5ci zam6wienia, ieZeli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a, do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqda stanowid 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 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oiwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluie 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 postQpowaniu sklada takZe oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotycz4ce tych podmiot6w.



5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oiwiadczenia o przynaleino6ci lub braku przynale2noSci do tei samei
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcq nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i4dat. zamawiai4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno3i w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowi4zani ustanowit 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 zobowiqzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczer( lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o3wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazyrarane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. JeZeli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacie za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca Z00Z r. o Swiadczeniu
uslug droga elektroniczn4, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymanta.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjg w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylat b4dZ sklada6 na

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

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sE zobowi4zani przesyla6 na numer (331
872-3L-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowa6 na adres:
zozs ucha b eskid z ka @ wp. o I

6.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2e)
mo2e skutkowa6 tym, Ze zamawiai4cy nie bqdzie m6gi zapozna6 siq z tre6ciE przekazanej
informacji we wla5ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaiqcego o wyia6nienie tre5ci specyfikacji.
Wy.jaSnienia tre5ci specyfikacii oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre5ci specyfikacji naleZy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umoiliwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu-
Wnioski izapyrania rraleTy skladai do konca dnia, w ktorym uplywa polowa terminu na
skladarrie ofert ti. do ...IdC..03.20 tBr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacii: tel. (33) g7Z-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska
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VIl. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale?y sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale?y dol4czyt. nastgpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzadzony wedlug wzoru stanowiqcego zai4cznik
nr 1 do specyfikac.ji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik nr
1a (oferowany pakiet) do specyfikacii. Prosimy r6wniei o dolqczenie do oferty
wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz
winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postqpowania).

8.2.3. 0Swiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
SIWZ].

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba
reprezentuj4ca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wla(ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Dokumenty okreSlone w rozdziale ll p\n.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 zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty musza by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane jest aby pierwszq strone oferty przetargowej stanowil spis treSci zawiera,qcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sktad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduie oraz iloS6 wszystkich stron oferty.

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

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zloiyi tylko iedna ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiacych ta,emnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli wykonawca nie
p62niei niZ w terminie skladania ofert zastrzeLe, Ze nie mogE one byi udostqpnione oraz
wykaie, 2e zastrzeZone informacje stanowia tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czg6ci. Czg1i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bgdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnicA przedsiqbiorstwa. Informacje stanowi4ce taremnicq
przedsigbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacie zastrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy

8.11. Wykonawca moie zmieni6 lub wycofa6 oferte przed tiphrwem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi .jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
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zmianE. Calo66 powinna byt zloLona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczece skladania ofert dotyczq r6wnieZ przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zIoLyt. iednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiecy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zloionymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niel
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

B.IZ.W przypadku zloienia oferty, kt6rel wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawia.jqcego obowiqzku podatkowego zgod.nie 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 mialby obowi4zek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowai Zamawia)4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodza)) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzid do iego powstania, oraz wskazu)Ec ich wartoSd bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono 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 najniiszE cen4 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 zawierai podatku VA'f, kt6ry zamawia.j4cy bgdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. Ofertq nale?y zloiyi w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczaj4cy iej
nienaruszalno:S6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAt, ZAM6WIEI.I PU ALICZT,IYCFI
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 2Z

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
,,Dostawq ubraf i oblo2eri chirurgicznych z wt6kniny i flizeliny ',

Pakiet nr ......
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /15/IB

Nie otwierad przed 09.04.2018r. godz. 11:00*

Dostarcz 6 do Sekretariatu blok C, I I tro

*w pra,padkr :jniarry *miat *ladania oJet trahV apiai oboai4ltjqA kk/ta/,g) ht rin
8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawierajqce.j ofertq r6wniez

osobn4 kopertq zawierai4ca dokumenty zastzeione, jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

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

oferty nale2y sktada6 w sekretariacie Zespolu opieki Zdrowotnej w suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
09.04.2018r. godz. 10:00. 0ferty ztozone po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mie.isce itermin otwarcia ofert.
0twarcie ofert odbqdzie siq w dniu 09.04.2018r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie), ul. Szpitalna 22.
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Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda informacie okreSlone w art. B5 ust.4 ustalry.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamieSci na stronie internetowei

informacje dotycz4ce:
aJ kwoty, .iakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,ln6rzy zloityli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawar$ch w ofertach.
Informacje te zostanq zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.L2 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y poda6 w z+otych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty naleiy podai cene brutto (z podatkiem VATJ. W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzujEcego w Polsce.

10.4. WartoSi pakietu iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

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

l.Oceniane ria i ich ra w ocenle

2.Spos6b obliczania wartosci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga
CK

Cena mo2e byi tylko jedna, nie dopuszcza siQ wariantowo3ci cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
byi od razu uiqte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacjg zam6wienia byla cenq
ostateczna, bez koniecznoSci dokonywania przez zamawiajqcego przeliczeri itp. dzialari w celu
jej okre6lenia.

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fako56
Przedstawiony w ofercie asortyment musi bezwzglqdnie spelnia6 warunki graniczne okreSlone
w pakietach, ich niespe+nienie spowodule odrzucenie oferty.
Dalszej ocenie bgdzie poddawany asortyment spelniaiEcy te warunki.
Celem sprawdzenia jako6ci Zamawiaj4cy 24da zloLenia pr6bek w iloSci umo2liwiajEcej
przetestowanie (po trzy kompletyJ, kt6re nalezy dostarczy6 do zamawiaiAcego. Dwa komplety
pr6bek zostanE p rzekazane do testowania, a trzeci bqdzie zal4cznikiem do oferty.
Pr6bki opisane numerem i pozyciE pakietu wraz z wykazem naleZy dostarczy t wraz z ofert4.
Zamawiaj4cy wymaga dostarczenia pr6bek z poszczeg6lnych pakiet6w:

KMeria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 600/o Wg wzoru

Jako56 4Oo/o

Wg wzoru
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Nr pakietu Nr pozycji, z kt6rei nalezy dostarczyi
pr6bki

1 2,8,t4,18,19,20,23,28,35,49,57,52,55
2 2,4,5,6
3 1

4 L,3
5 4,5

Zamiana asortymentu w czasie trwania umowy moze nastqpi6 jedynie za pisemnq zgod4
Zamawiajqcego poprzedzonq przetestowaniem proponowanych arrykui6w.
W pakiecie nr 1 i 4 oceniane bqd4:

. Wytrzymalo56 na uszkodzenia mechaniczne w stanie
suchymimokrymwskali

0-20 pkt.
0-20 pkt.
0-20 pkt.
0-20 pkt.
0-20 pkt.

0-25 pkt.
0-25 pkt.
0-25 pkt.
0-25 pkt.

0-50 pkt.
0-25 pkt.
0-25 pkt

o Wodoszczelno3t - bariera dla ptyn6w
o Wchlanialno6twarstwyabsorpcyjnej
. WytrzymaloSi warstwy klei4cei
. Walory uZytkowe (komfort uzytkowania)

W pakiecie nr 2 oceniane bqdq:
. Wytrzymalo6i na uszkodzenia mechaniczne
. Wykof czenie
o t atwoS6 uZycia i rozlo2enia
. Walory uiytkowe

W pakiecie nr 3 i 5 oceniane bqd4:
. WytrzymaloSi na uszkodzenia mechaniczne
o Latwoit u2ycia i rozloienia
. Walory u2ytkowe

Tk x 100 okt = Tx Ranea
Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako66"
Tk - ilo6i punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,jakodi"
T - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,jakoi("
Ocena kofcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za wszystkie kryteria
wymienione w punkcie 1.

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

12.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
l2.7.7.wyborze naikorzystniejszej oferty, podai4c nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnojci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a tak2e punktacjq pruyznanE ofertom w
ka2dym l<ryterium oceny ofert ilqcznq punktacjq,

12.1.2. 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 dotyczqcych wydajno5ci lub funkcjonalnoSci,
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13, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacli.

17. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujE r6wnieZ
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa wart. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznlkil
1. Formularz oferty - zalecznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo - cenowy - zal4cznik nr 1a (Pakiety 1-5)
3. Oswiadczenia wykonawcy - zal4cznikff 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
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12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

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

72.3.W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy mo2e iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.


