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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqccgo oraz adres strony internetowcj zamawiajqcego

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22 , \4-ZOO Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-31-OO
FAX: (033) A72-31-ll

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

REGON: 000304415, NIp: SS2-t?.-7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z. dnta 29 stycznia zoo4 r. - prawo
zam6wief publicznych (tekst iednolity: Dz. u. z 2017 r. poz. tS79), zwan4 dalej ,,ustawE,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto:i6 kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz arr.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. pzp, (tekst jednolity: Dz..tJ. z 2017 r.poz.7579). Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie L4da( zamawiajqcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. rJ. z 27 lipca 2076r. poz. 11_26),. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2g grudnia 2017r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawe przeliczenia
warto6ci Zam5wi eA Publicznych (Dz. tJ. z 20 77 r. p oz. 247 7 ),

' Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci zam6wiei oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzalezniony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz. tJ. 2.2017r. poz.2479),

o Kodeks Cywilny,

' ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 zp62.zm)

w niniejszej procedurze przetargowe, zamawiai4cy bgdzie jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej konkuiencji
i r6wne tral<towanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto6ci.
1.5 oferenci ponosz4 wszelki e koszty zwiqzane z przylotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca sig,

aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l. T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai sig z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w skladai4cych sig na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywa6 wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiai4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "8", pigtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w dla Apteki szpitalnej Zespolu opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkicj.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznrk nr 1a do SIWZ . opis ten nale2y
odczylywa(. wraz z ewentualnymi zmianami trejci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. podane ilosci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres do 31.01.2019r.
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Zamawialqcy zastrzega sobie prawo rezygnac.ii z zakupu czgSci asortymentu wynikaj4cej z braku
zapotrzeboWania.
2.2. Wymagany termin ptatno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Przez produkty lecznicze, stanowiEce przedmiot zam6wienia, naleiy rozumie6 produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzesnia 2001 roku [tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 27L z p6iniejszymi zmianamiJ. Zaoferowane produkty
lecznicze musz4 by6 dopuszczone do obrotu na zasadach okreslonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2
lub 4a usta\ f/ Prawo farmaceutyczne.

2.4. Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin wa2noici zaoferowanego asortymentu
wynosii co na.imniej 12 miesiqcy od dnia iego dostawy.

2.5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia sig do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczaj4cych do obrotu i uzJ,,wania na terenie polski.

2.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladanie ofert czgSciowych.
2.7. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Izam6wienie dodatkoweJ.
2.9. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czgSci zam6wienia.
2.10. Zamawia)qcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.L7. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.72. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Z.73. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wicnia mogq ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postQpowaniu.
4.2. Warunki udziatu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy sE uprawnieni do
sprzeda2y produkt6w leczniczych ZamawiajEcemu, zgodnie z ustaw4 z dnia 6
wrze5nia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz.277 z p6?ntcjszymi zmianami).

4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zd,olnoit techniczna lub zawodowa:
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 4.2.1 specyfikac)i musi spelnia6 ten sposr6d
wykonawc6w, kt6ry bgdzic dostarczal produkty leczniczc.

V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do rvykluczenia.

5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dziefi skladania ofert
o5wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje

IIl. Termin wykonania zamriwienia:
Do 31.01.2019r. bez wzglqdu na stopiefi realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiACego przedmiot zam6wienia.
Dostawy odby,wa6 siq bgd4 sukcesra,,nie na podstawie zam6wieii, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.
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zawarte w oswiadczeniu bqdE stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oswiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiega;4cych siq o zam6wienie. oSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warJnk6w
udzialu w postepowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga 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.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu r,r,ykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w.iakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takze oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiai4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zosta+a naiwyiej oceniona, do zloienia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zloi.enia oferty nastqpui4cych oSwiadcze6 lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie uprawnienia do sprzcda2y produkt6w

leczniczych ZamawiajEccmu :

. Podmioty okre6lone w art.72 ustawy prawo farmaceutyczne (hurtownie,
sklady konsygnacy.jne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu
administracyjnego fkoncesji, zezwolenia) wydanego przez G]6wnego
lnspektora Farmaceutycznego (GIF, MZJ uprawniajEcego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznei, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub
kopia 16wnowaZnego dokumentu wydanego przez wlaSciwe organy.paristw
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzajqce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

. Podmioty okreSlonc w arl. 24 art. 1 usta\ y prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowicdzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez prezesa Urzqdu Re.jestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i produkt6w Biob6.iczych,
Radq Unii Europejskiej albo Komisjg Europejskq na wniosek podmiotu
odpowiedzialncgo.

o Podmioty okreslone w art. 42 ustawy prawo farmaceutyczne [wytw6rcy) -
Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa Urzgdu Rejestracji produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Mcdycznych i produkt6w Biob6jczych, Radg Unii Europejskiej
albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego
zawieraj4cego w wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii,
nazwq i adres Wykonawcy.

5 6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6re.i mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynaleZno6ci lub braku przynale2no6ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6re, mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, Ze powiEzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7.W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2076 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 24da(. zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
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5.8.1 Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno66 w formie sp6lki
cywilne.iJ sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego s4 zobowiqzani do zlozenia w ofercie Peinomocnictwa
ustanawiajqcego Pclnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

5.8.2

VI.Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o3wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczcnia, wnioski, zawiadomienia oraz informac.ie sE
przekazywane faksem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiajqcy Iub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacie za poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacli elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektronicznq, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formic pisemnej.
6.3. Korespondencjg w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysylai bqdZ sklada6 na

adres: Zesp6t Opieki Zdrowotnej Sekretariat lllok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha Beskidzka .

5.4. Korespondencjg w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesylai na numer (33)
872-3L-7t.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowad na adres:
zozsuchabeskidzka(dwp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powylei
mo2e skutkowa6 tym,2e zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznaf siq z tre5ci4 przekazanej
informacji we wiaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyja5nienre tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jc) ewentualne zmiany bgdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja5nienie treSci specyfikac.ii nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tresci pisma i wkleienie ,ei do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nalezy skladat do l<onca dnia. w ktrirym uplywa polowa terminu na

skladanie oferr rj. rlo .9L..tt:.zttt 8,.r.
6.8. Kontakt sprawach niczwi4zanych z wyjaSnianicm treSci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofertE.
Wykonawca pozostaje zwiEzany zloZon4 ofertq przez okres 30 dni od uplfr'u terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. 0fertq nale2y sporz4dzii w jgzyku polskim, w formie pisemncj.
8.2. Do oferty naleiy dolqczy(. nastqpujqce dokumenty:

8.2.L. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedtug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr I do spccyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedtug wzoru stanowiEcego zal4cznik
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nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postgpowaniaJ.

8.2.3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i Za do
srwzl.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiEca wykonawcg w postqpowaniu o udziclcnie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do iego reprczcntacji we wla6ciwym rerestrze lub
ewidenc.ji dzialalnoSci gospodarczel.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony ofcrty byly ponumcrowane.
8.4. wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobieZenia ich dekompletac.ji.
8.5. wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regokoiwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszq byd parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. wskazane iest aby picrwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawieraiEcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad ofcrty, z podanicm numcru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sig znajduie oraz ilo6i wszystkich stron ofcrty.

8.7. Przedstawienie propozyc.ii rozwi4zafi alternatyr,,rnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca mo2e zloiy6 tylko jednq ofertq.
8.10. zamawiaiacy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, je2eli wykonawca nie
p6tniei ni| w terminie skladania ofert zastrzeze, ie nie mogq one byi udoitqpnione oraz
wkaie, 2e zastrzezonc informacje stanowiE tajemnicg przcdsigbiorstwi. w takim
wypadku wskazane,est, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czq(ci. CzgS6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne,, powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre:ilone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiQbiorstwa. Informacje stanowiEce taremnicq
przedsigbiorstwa powinny byi zloione w drugiej czgsci oferty oznaczone) napisem
,,lnformacje zastrz,ei,one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnosci informacji, zamawiai4cy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. wykonawca nie moze zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. wykonawca mo2e zmienid lub wycofai ofcrtg przcd uplywcm tcrminu skladania ofert.
W przypadku zmiany ofcrty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. CaloS6 powinna byi zloiona w kopercie oznakowancj ,,ZMIANA OFERTY,.
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnic2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien z,loiy( jednozniczne pisemnl
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. podczas otwarcia ofert Zamawia.iacy sprawdzi
skutecznosd zloLonego o(wiadczcnia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6re.i dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w nie,
zawarte nie zostan4 odczytanc - zostanie ona zw16cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiEcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
ustug, zamawiai4cy w celu oceny takiel oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada.iqc ofertg, winien poinformowa6 ZamawiajEcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaiEcego obowiqzku poaattowego,
wskazui4c nazwq (rodzai) towaru lub usiugi, kt6rych dostawa lub swiadizenie bqdlie
prowadzii dojego powstania, oraz wskazui4c ich wartoi6 bcz kwoty podatku. ;L2eli
zloZono ofertq, kt6rei wyb6r prowadz by do powstania u Zamawiaiqcego obowiqzku
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podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
na.jkorzystniejszej oferty lub oferty z najni;sz4 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowi4zek rozliczy6 zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcA w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VA'f, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowi4zek rozliczy6.

8.13. Ofertg naleiy zloi.y(. w zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnosci yej zawartosci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
ponizszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
zESP0L OPIEKI ZDROWOTNEI

DZIAT, ZAM6WIEI.I PUgLICZNYCU
34-200 SLJCHA IIESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

oFERTA W POS'| QPOWANTU NA:

,,Dostawa lek6w- uzupelnienie III"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /14/18

Nie otwiera6 przed 12.03.2018r. godz. 11:00*
Dostarcz do Sekretariatu blok C tro

*w ptntptdkt inidry hmtina tklatlatia oJirt naleA, apivi obowi41ajAtl @klua/ry) temin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie5cii w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wniei

osobnq kopertg zawieraj4ca dokumenty zastrzezone, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofcrcic musi uwzglgdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleiy poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podad ceng brutto [z podatkiem VAT]. W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nic mo2c zawicrat podatku VAT obowiEZuj4cego w Polsce.

10.4. WartoSi jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
ilosci i ceny jcdnostkowcj nctto x stawka VA'f.
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lX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mieisce itermin skladania ofert.

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-2OO Sucha Beskidzka, nie p6Zniej nii do dnia
t2,O3.20l8r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mie.isce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 12.03.2018r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie.i, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informac.je okre6lone w art.86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawia.iAcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczACe:
a] kwoty, jake zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6 w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwaranc;i i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
lnformacje tc zostanq zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

Cena l0Oo/o w8 wzoru

gdzie

CK

Cn - najni2sza ccna zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

xII. lnformacie o formalnosciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.7. Zamawialqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.L.l. wyborze najkorzystniejszej oferty, podai4c nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli .iest mieiscem wykonywania dzialalnosci
wykonawcy, kt6rego ofcrtg wybrano, otaz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy,je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy z_Ioiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
kaZdym kryterium oceny ofert i IEczn4 punktacjg,

72.1.2. 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 r6wnowa2nojci lub
braku spelniania wymagaf dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnosci,

12.1.4. uniewa2nieniu postQpowania
- podaj4c uzasadnicnic faktycznc i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.r.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. zamawiajqcy przesle umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqcych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie i4da(. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W ninieiszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezp\eczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacli.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przcwidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. szczeg6lowe zasady wnoszenia srodk6w ochrony piawnej
oraz nostgpowania toczoncgo wskutek ich wniesienia okrefla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikac.ii przysluguiE r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt S ustawy.
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga

1



Zal4cznlki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.
2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a.
3. OSwiadczenie wyk onawcy - zal4czrik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.

,--Lrkr_l\t()R
iL.paltr ( )pieti

2t.
(podpis sporzEdzaiEcego) (podpis Przew. Komisji przetargowejJ (data i podpis

zatwierdzaj
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