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siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostgpnym w nlu

Ogloszenie o zamowieniu zostalo opubliko\,yane w Biuletynie Z
Publicznych w aniu 15.0)Jl.pod nr53l5er-N, wywieszone na Ii

r. oraz
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu
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I. Informacie 0g6lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiai4cego oraz adres strony internetowe.j zamawiaj4cego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul, Szpitalna 22,34_ZOO Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-3r-0o
FAX: (033) a72-3Lrr

e_mail: zozsuchabeskidzka@wp.pt
ht1,p / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 00030441S, Ntp : SS2 -12-7 4-3SZ

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wiefi publicznych (tekst iednoliry: Dz. U. z 201,7 i. poz. 1,579), zwanq dalej ,,ustawa,,, wtrybie przetargu nieograniczonego. wartoSd zam6wienia nie przekiacza r6wnowartosi kwoty
okre6lonel w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

' ustawaz dnia 29 stycznia 2004r. pzp, (tekst jednolity: Dz.rJ. z 2077 r.poz.757g)o Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodza.j6w dokument6w, iakich mole i4dat zamawiai4cy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.zZT lipca 2016r. por.l,tZel,

' Rozporzqdzenie prezesa Rady Ministr6w z dnia 2g grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. p oz. 2 47 lj,. RozporzEdzenie prezesa Rady Ministr6w z dnia zz grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wie6 oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzare2niony obowiqzek
przekazywania ogtoszeri UOpWE (Dz.tJ. z 2017r. po2.2479.),

o Kodeks Cywilny,

' ustawa z dnia 15 lcarietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji [Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. tS03 z p6i. zm)

1.5 w niniejszej procedurze przetargowe.l zamawiai4cy bqdzie jednakowo traktowai
wszystkie podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwei
konkurencji i r6wne traktowani_e oraz zgodnie z zasadami propoiclonalnosci iprzelrzystosci.1'6 of-erenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem'ofe rw. zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacle, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
7.7..Przygotowui4c ofertq wykonawca winien dokradnie zapoznai siq z zawartosci4 wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na srwZ, kt6ra nalezy 

"odczytywai 
wraz z ewenttiJnymi

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawialqiego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostepniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ut. srpitalna
22,Blok"B", pietro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl

II. opis przpdmiotu..zam6wienta lf 't;i :dC l:. i f.'i:
2. 1. OkreSleh,ie nf zedniotu zam6wienia.

f 19amio1e1 zamfirJyi.e4i1.fi druki wg zalqczonych wzor6w, okre6lonych w zal4cznikach nr
Pakiet nr 1- 1a-druki gl6wne, pakiet nr 2 -1b-papier firmowy, druki kolorowe paliet nr 3-1c-
biuleryn, Pakiet nr 4- 1d-recepty.

Na ka2dym druku musi by6 umieszczona nazwa drukarni i data wydruku
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Druki musz4 by6 zgodne z wzorami Zamawiaj4cego, a ich jako56 musi by6 dobra. Biuletvn ma
by6 zszlty. Ksi42ki maiE by6 ponumerowane.
Szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a,b,c,d do specyfikacji. 0pis ten
nale2y odczyqrw a(. wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapltania wykonawc6w. Podane ilo6ci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i slu24 do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia
maks;rmalnego wynagrodzenia 'rvykonawcy). Zamawia)4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z
zakupu czgSci asortymentu wynikaj4cej z braku zapotrzebowania.
Dostawa druk6w powinna byd realizowana w zale2noSci od potrzeb Zamawiajqcego po
uprzednim 5 dniowym zlo2eniu zam6wienia.
Druki winne by6 pakowane kaidy wz6r osobno w papier oraz podzielone przekladk4 co
100 szt.
Odno6nie gramatury druk6w:
Pakiet nr 1- gramatura papieru B0& papier offsetowy, koperty gramatura papieru

100g.

Pakiet nr 2- gramatura i rodzaj papieru zgodnie z opisem w pakiecie

Pakiet nr 3- gramatura i rodzaj papieru zgodnie z opisem w pakiecie

Pakiet nr 4- gramatura papieru B0g, papier offsetowy.

2.2. Cena oferty.
2.2.1. Cena oferty ma zawierai koszty transportu do magdzynu Zamawiajqcego.
2.2.Z.Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma by6 w zlotych polskich.
2.3. ZamawtajEcy dopuszcza skladanie ofert czqdciorvych. Ofertq moina zloiyt w

odniesieniu do wszystkich czqSci. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert
czgSciowych w obrgbie pakietu.

2.4, Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe).
Z.T.Zamawiaj4cy nie przewiduje rrymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usta\,!'y

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. ZamawiajEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawialqcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 30.04.2019r. bez wzglqdu na stopiefi realizacji umo\ ry.

IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 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 okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawia,Acy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoit. techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia speiniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikac,i, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub
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zawodowych lub sytuacli finansowej rub ekonomicznej innych podmiot6w, niezare2nie
od charakteru prawnego l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 zamawia.iqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, uqaiie aysponow"i niJqany.i
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przeditawiai4. zoUo_iaraniJ' tyct,podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeuy reatizacli
zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udoitqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno.ci
techniczne lub zawodowe rub ich sytuacii finansowa rub ekonomlczna, plr*.i"iq n,
wykazanie przez wykonawcq sperniania warunk6w udziaru w portqpo*rni; ; 

^)')a^a^,czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o f.taiy.f, .no*" * r.t. Z+
ust. 1 pkt 13-23.
w odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztarcenia, kwarifikacji zawodowych rub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnoSciach inny.t poamiotoir, ;uStipodmiory te zrealizu.i4 roboty budowlanJlub usrugi, do rearizacji Lia.yit t" rJoinos.i .q
wymagane.
wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostipni*i" ,r_U-a*, ,,szkodq poriesion4 przez zamawiaiqcego po-strlE wskutek ni"raortgpni"n; ry.hzasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Jeieli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdza)q spelnienia p.rur ralyt onr_.qwarunk6w udzialu w postqpowaniu lub zichodzq woUec tyctr poa_iotarv poa.tr*y
wykluczenia, zamawiai4cy zai3da, aby wykonawca w terminie okre3lonym przez
ZamawiaiEcego zastqp ten podmiot innym podmiotem rub podmiotami lub z;bo;iezai
siQ-do osobistego wykonania odpowiednieI tzqsci zam6wienia, je2eli .',ytrz. ,aornos.i
techniczne lub zawodowe lub sytuaciQ finansow4 lub ekonomicinq, o LiO.y.t, ,no',, *pierwszym zdaniu.

v' oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu wpostqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi do!4czy(. aktualne na dziefl skladania ofert

oswiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku ff z i 2a, do specyfikacji. Informacie
zawarte w oswiadczeniu bqdq stanowir wstQpne potwierdzenie, ie wyionawca niepodlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziliu w postqpowaniu.

5'2 W 
_pr.zypadku wsp6lnego. ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,

o. kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy , rvyLona,rc6*-rv.p,ltni"
ubiegajqcych siq o zam6wienie. oswiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzjalu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kazdy z -ytonr*lJ* *yLrrr;u
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw-wykluczenia. '

5 3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacli o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w ceru wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5 4' wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w ceru wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykruczenia orai speinienia w zakresie, w lakim powoiuje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takze oswiadizeni", o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5 5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacii,o kt6re.i mowa w art. g6 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bgdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oiwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynareznosci ioiui ,l-.igrupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. wraz ," rtoiiii"^
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, ie powiqzania z innym
wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencii w postqpowiniu o rariei"niu
zam6wienia.
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VII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uplylyu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. OfertQ nale2y sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej
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5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie majE przepisy
Rozporzadzenia Ministra Rozwo.,u z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza,6w
dokument6w, jakich mo2e 2qdai zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia-

5.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno56 w formie sp6iki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowid Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowi4zani do zlo,enia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikac.ii.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczei lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postgpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. leZeli zamawia.lqcy lub wykonawca przekantj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca ZOOZ r. o Swiadczeniu
uslug droge elektroniczn4, kaida ze stron na Z4danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. 0ferta musi byt zloionaw formie pisemnej.
6.3. KorespondencjQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysyla6 bqdZ sklada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I pietro, ul. Szpitalna 22,34-ZOO
Sucha Beskidzka .

6.4. KorespondencjQ w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylai na numer [33)
872-37-17.

6.5. Korespondencjq w formie elektroniczne) naleZy kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondenc)i na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powyiej
mo2e skutkowa6 tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6g) zapoznai sig z treSciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 sig do zamawiaiEcego o wyja3nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodns.e z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o rvyja6nienie treSci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania n{yV skladac do korica dnia, w kt6rym up.lywa polowa terminu la
skladanie olerr rj. do .*.6...03.201Br.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja6nianiem tre5ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.



8.2. Do oferty nale2y dol4czy6 nastepuiece dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania

wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiqiego zai4cznik
nr L do specyfikacli.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalEcznik nr
7a,7b,1,c,7d,, do specyfikacji. prosimy r6wniei o dolqczenie ao ofeiry"wypeinionego
dokumentu w formie elektronicznej na ptycie cD/bvD. (Arkusz ;inie; zawi.rat
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwinia postgpowania).

8.2 3. oswiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I zat4cznik n i i- i^ a,
srwzl.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcii umowy, je2eli osoba
reprezentuj4ca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacii we wlasciwym re)estrze iub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.3. Wskazane .iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazanejest aby wszystki: :trony oferty byty rirytu, ibinao*rne lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobieienia ich dekompletacji.
B.5 wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regok;lwiek dokumentu wchodzEcego w skladoferty musza by6 parafowane wlasnorqczni e przez osobq upowaZ"nion4 do

reprezentowania wykonawcy.
8 6. Wskazane jest aby pierwszq strong oferty przetargowej stanow spis tresci zawieraiEcy

wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru ,,.ony of..(-r,
^ _ kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji 

.rozwi4zan alternatywnych lub wariintowych nie bqdzie

- brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8 8' Wykonawcy ponoszq wszerki e kos.zty zwi4zane, prrygoto*^niem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moae zloiyi tylko jedn4 ofertq.
8'10 Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lezeli wykonawca nie
p62niej nrL w terminie skladania ofert zastrze2e,2e nie mog4 one byi udoitqpnione oraz
wykai,e, 2e zastrzeirone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwi. w takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch 

'rozdzieionych 
czqSci. cz9s6pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne,, powinn a zawieral. wszystkie

wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce 

'tajemnicq

przedsiebiorstwa powinny. byi zloione w drugiej czgsci oi..ty ornr.^n.; nrpiru_
,,lnformacje zastrzeione". w przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnosci informacji, zamawiai4cy nie bieize odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o l<t6rych n,o*"_ r.t.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. wykonawca moze zmieni6 lub wycofa6 ofertq przed uplyrruem terminu skradania ofert.W przypadku zmiany oferty wykonawca winien *iiy(. jednoznaczne pisemne
odwiadczenie o tym co i iak zostaio zmienione oraz dokmlienty *y-rgr.," * r*i4rkrr re
zmian4. caiosi powinna byt zroLona w kopercie oznakowanel ,,zlraraNa oFERTy".
Wszystkie wymagania dotycz4ce- skladania ofert doqczq r6wniei przypadku zmiany
oferty.-W przypadku wycofania oferty wykonaw ca winien-zloLy( leanoznaczne pire.ne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. podczas otwarcia oferi Zimawiaj4.y .p."_ari
skutecznoS6 zlo2onego oswiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy wycofanie. w przypadku skutecznego wycofania oferty informacl..w niel

_ - zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowad zilby do powstania u

zamawiajEcego obowi4zku podatkowego zgod.nie z przepisami o podattu oa towar6w i
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usiug, zamawiaiacy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowiEzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartosd bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszei oferty lub oferty z nainiZsz1 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawia.iEcy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moze zawierat. podatku VAT, kt6ry zamawia.iqcy bqdzie miat
obowiqzek rozliczy6.

8.13.Ofertg nale2y zloityi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiAcy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczajqcy jei
nienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byd zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

*p

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6I, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DU Ar, ZAMOWIEIt pU SLICZNyC H
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

oFERTA W POSTIPOWANTU NA:

,,Dostawa druk6w "
Pakiet nr ......

Nr sprawy: ZOZ.V.O7O / DZP / 73 / l8
Nie otwierad przed 10.04.2018 r. godz. 11:00+

Dostar d do Sekretariatu blok C, I I tro

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

Oferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
10.04.2018r. r. godz. 10:00, Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnte z
art. 84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 10.04.2018r. godz, 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiAcy poda informacje okreSlone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,lnSrzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacie te zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
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8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umiescil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobnE kopertq zawierai4ca dokumenty zastrzelone, jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.



X. Spos6b obliczenia ceny.
10 1. cena podana w ofercie musi 

,uwzgrqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT [zzastrz eZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie g.12 specyfikacii).
10.2. wszystkie wartosci cenowe nareiy podai wzlotych 1z zaokrqgteniem do dw6ch mieisc

po przecinkuJ.
10.3. w Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VATJ. w przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonaw.q c"na lri.o ,,cenabrutto" nie moie zawierai podatku VAT obowiqzuj4cego w polsce.
10'4. warto66 pakietu iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem

ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAi.

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

l.Oceniane kryteria I ich ranga w ocenie.

Kryterium oceny Ranga os6b oce

Cena 90o/o Wg wzoru

Termin dostawy Wg wzoru

Cnx 100 ptk. = C x ilo6i czlonk6w komisji x Ranga
LK

gdzie : Cn - naini2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy

Makymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaoferowany termin bqdzie
ocenrany wg wzoru

Tnx 100 ptk. = Tx iloji czlonk6w komisii x Ranga
TK

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zlo2ony w caloSci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilosi punkt6w uzyskanych przez oferenta

ocena kofcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione wpunkcie 1.

xll. Informacie o formarnoSciach, lakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

strona 8

70o/o

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

\



12.7. Zamawiajqcy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7. wyborze najkorzystniejszei oferty, podaiqc nazwq arbo imig i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eri iest mieiscem wykonywania dziaralnosci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazw albo imiona inazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eti sq mieiscami wykonywania dzialalnoici
wykonawc6w, ln6rzy zloiyli oferty, a takie punktacji priyrn^nq o].*o, rv
kazdym kryterium oceny ofert i lqcznE punktacie,

1 2.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluciini,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, aw przypadkach, o kt6rych mowa w art. gg ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci rub

braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkclonatnoSli, 
-

12.L.4. uniewa,nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informac.ie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowej.

l2'2' zamawiai4cy przesre umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostara wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru. oferty. zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiqcy moie iqdat. - przed-za'warciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w

L3. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy,
w 

-niniejszym postQpowaniu nie jest wymagine wniesienie zabezpieczenia nare2ytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz5r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

15. Srodki ochrony prawnei,
w-vko.nawcy przysrugujq przewidziane w ustawie srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do sEdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia irodk6w ochrony p'rawnel
oraz.postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnei wobec ogroszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyirugui4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa wart. f S+ pki 5 ustawy.'

Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.
2. Formularz asortymentowo - cenowy - zalEcznik nr 1a,1b,1c,1d
3. Oswiadczenia wykonawcy - zalqcznik nr 2,2a
4. Wzdr umowy - zalqcznik nr 3.

(podpis sporzEdzaj4cego] ( podpis prz ew. Komisii przetargowej

lr
l, orolntl

[,1,1
TerPa

It rt lcjt..o'ft
(data i podpiszbtw{ a6Bts6l

it,"

strona 9

\{",^u t\.r""i-1..-
l,




