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aniu rr lSJt .pod nr 56U91 ( . wywieszone na tablicy ogloszefi w siedzibie
Zamawiajqcego w mieiscu publicznie dostgpnym w aniu 2l O5 l9 r. oraz na stronie
internetowej wwwzozsuchabeskidzka.p lwdniu 2r.os.{B



I. Informacje o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowei zamawiajqcego

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-31-oo
FAx: (033) 872-31-tt

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

REGON: 00030441S, Ntp,! SS2-1-Z-7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawA z dnia 29 stycznia ZOO4 r. - prawo zam6wie6
publicznych (tekst iednolity: Dz; ll. z zo77 r. poz. i.szg), zwan4 dale.i ,,ustaw4,,, w trybie przetargu
nieograniczonego. Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowarto3i kwoty okie3lonej w pizepisaih
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46 pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia29 stycznia 2004r. pzp, (tektjednolity: Dz. lJ.zZ0l7 r. poz.7579)o Rozporzedzenie Ministra Rozwoiu z dniaz6lipca 2015r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moie i4dat. zamawiajEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U.z27 lipca 2016r. po2.7726),. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2g grudnia 2017r. w sprawie
6redniego kursu zloteSo w stosunku do euro stanowiAcego podstawq przeliczenia wartosci
Zam6wiei Publicznych (Dz. tJ. z 2077 r. po2.2477),

' Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartosci
Zam6wie(t orazkonkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowiqzek przekazywania ogloszeri
UOPWE (Dz. U. 22077r. po2.2479),

o Kodeks Cylvilny,

' Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr
153, poz. 7503 z p62. zm)

1.5 W ninieiszei procedurze przetargowei Zamawiaiacy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie pod-
mioty ubiegajace siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwe.j konkurencji i r6wne
traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przeirzystosci.
1.6 oferenci ponoszq wszelkie koszry zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sig, aby
oferent zdobyl wszelkie informacie, kt6re mogq byd konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.
l.T.Przygotowuiqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai sig z zawartosciE wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na S lwz, kt6rq nale2y odczytwat. wraz z ewentualnymi modyfikacjami i
zmianami wnoszonymi przez ZamawiajEcego.

l 8 Formularz specyfikac.ii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany zainteresowanym
oferentom w siedzibie zamawiaiEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Sz pitalna )2, Blo-k,,8", piqtro IV, oraz
na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2. lOkreSlenie przedmiotu zam6wienia.

Przedmiotem zam6wienia lest Swiadczenie uslug w zakresie przeglqdu technicznego sprzqtu
medycznego.

Rodzaj, ilo6t i miejsce sprzqtu okre6laj4 pakiety nr 1-37 do niniejszej specyfikacji.
2.2. Usluga obejmuje:

2.2.1. Przeglqd techniczny zgodny z wymaganiami producenta obejmui4cy min. czyszczenie,
kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodno$ci parametr6w runkclonatnych
urz4dze(t z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawno6ci dziilania
zgodnie z normami bezpieczefistwa zalecanymi przez producenta;

I
xr.,

hdr z.n'tl



2.2.2. Wymiang czQ6ci i akcesori6w przewidzianych przez producenta do okresowej wymiany z
powodu zu2ycia [zestawy przeglEdowe, akumulatory filtry);

2,2.3. Dokumentowanie przegl4du oraz wystawienie orzeczenia o stanie technicznym sprzqtu
w karcie pracy (raport serwisowy) i wpisu do paszportu technicznego, a wszelkie
pomiary i badania oddzielnym protokolem;

2.2.4. Wymieniane w trakcie przegladu elementy zostana wyszczeg6lnione w karcie pracy, W
przypadku reklamac.ji, kt6rejS z wymienianych czq6ci naprawa nastepi w ciAgu 5 dni
roboczych od wezwania

2.2.5. Wystawienie orzeczenia o stanie technicznym idokonanie wpisu do paszportu
technicznego, zawierajqcego w szczeg6lnoSci:

- datq przeprowadzonych czynnoSci,
- rodzai przeprowadzonych czynnoSci,
- ocenq urzqdzenia: sprawne/niesprawne,
- termin kolejnego przeglEdu,
- pieczq6 i podpis osoby wykonujqcej czynnoSci serwisowe,
- wskazania zakresu niezbgdnych napraw w celu dopuszczenia sprzgtu do uiytku,6;
2.2.6. Sporz4dzanie orzeczefi o stanie urzEdzeri nienadajqcych siq do eksploatacfi;
2.2.7. I inne uslugi okre6lone w poszczeg6lnych pakietach dla danego sprzqtu.
2.2.8. Przedmiot zam6wienia musi by6 realizowany zgodnie z wymogami producenta sprzqtu,

obowiEzujacymi instrukcjami, standardami , normami oraz zgodnie z obowiqzuiqcymi
przepisami prawa.

2.2.9. Wykonawca obowiEzany iest powierzyi wykonywanie czynnoSci objqtych niniejsz4 umowq
wylqcznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej
specjalnoSci je2eli jest to wymagane przez producenta lub obowi4zujqce przepisy prawa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd na podst. Art. 355 g1 kc w zw. z art. 429 kc.

2.3.Koszt przeglqdu obe.jmuje:
o koszty dojazdu, lub koszty wysylki,
. dodatkowe \^/ymagania okre5lone w poszczeg6lnych pakietach,

2.4. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.5. ZamawiaiEcy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych na pakiety.
2.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7, Zamawiaj4cy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7

[zam6wienie dodatkoweJ.
2.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

czqSci zam6wienia.
2,9, Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art.29 ust.3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2,7\. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawia)qcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13 Cena oferty.
2.1.3.1. Cena oferqr ma zawierai wszelkie koszty zwiqzane z przegotowaniem urz4dzeri do eksploatacji.
W koszt przeglqdu wliczony jest doiazd, czas pracy oraz koszt zu|;yq1ch w czasie przegl4du material6w
konserwacyinych i czqSci ,,drobnych" ti. (czgSci, kt6re zawsze podlegai4 wymianie w czasie przegladu, a
ich zuzycie wynika z bie24cei ekploatacji urzEdzenia.)
2.1.3.2.Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma by6 w zlotych polskich.
21.3.3. Ceny okre5lone w ofercie przetargowei bqd4 stale przez czas trwania umowy.

III. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawc4 zostanie zawarta na czas realizacii zam6wienia to iest do dnia
31.07.2020r.

IV, Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
brnlt ZE;
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4.1. o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu oraz
spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.

4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnojci zawodowej, o ile

wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiacy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiaiEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoit. techniczna lub zawodowa:
wykaz pracownik6w wykonujqcych uslugi serwisowe, wtaz oiwiadczeniem
potwierdzaiacym ich uprawnienia do wykonania uslug bqdqcych przedmiotem
zam6wienia.

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,
Iub iego czq6ci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuicji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4czqcychgo z nim
stosunk6w prawnych.
wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawialqcemu, ze realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaiqc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycii niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizac.ii zam6wienia.
Zamawiajqcy 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 zbada, czy nie iachodz4 wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13_23.w odniesieniu do warunk6w dotyczacych wykztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnosciach innych podmiot6w, je6li podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno3ci sq wymagane.
wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zaiob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiai4cego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w ch yba ie za
nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuac)a ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiai4cy
zaZ4da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiai4cego zastqpil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal siq do osobistego wykonania odpowiedniei
czqSci zam6wienia, je2eliwyka2e zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuaclg fininsowq lub
ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.

v. o6wiadczenia Iub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czy6 aktualne na dzieri skladania ofert ojwiadczenie w

zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacii. Informacje zawarte w o:Swiadczeniu
bgd4 stanowi6 wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzlalu w postqpowaniu.

5.2.w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oswiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cych siq
o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w poitgpowaniu
w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5 3. Zamawiaj4cy 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.
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5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje 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 postgpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o kt6rym mowa w punkcie 5.1
specyfi kacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta zostala
najryZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni, aktualnych na
dziefi zloienia nastqpuj4cych o6wiadczef lub dokument6w:

5.5.1.Wykaz pracownik6w wykonujEcych uslugi serwisowe, wraz o3wiadczeniem
potwierdzajAcym ich uprawnienia do wykonania uslug bqd4cych przedmiotem
zam6wienia.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bgdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tei samei
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustary.Wraz ze zlo2eniem
oSwiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
lvykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikac.lq, zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoiu z dnia26lipca 201.6 r. w sprawie rodza.j6w dokument6w jakich mo2e 24da6
zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoSi w formie sp6lki cywilne.l)
s4 zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do
reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2.W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiacy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowi4zani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiajecego
Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacii. Pelnomocnictwo powinno
zawierat. umocowanie do reprezentowania w postgpowaniu lub do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy.

VL lnformacie o sposobie porozumiewania sig Zamawiai4cego z wykonawcami, przekazywania
o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siq z
wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za posrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 20OZ r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq, ka2da ze stron na
2qdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. 0ferta musi byt. zloionaw formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej rvykonawcy sa zobowiazani wysylai badi sktadad na adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
6.4. Korespondencjg w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesyla6 na numer (33) 872-37-

77.
6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres: zozsuchabeskidzka@wp.pl
6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zosta+o to okre6lone powy2ej mo2e

skutkowai tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre6ci4 przekazanej informacji
we wla5ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyiaSnienie tre5ci specyfikacji. Wyja6nienia
tre6ci specyfikac)i oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
ZamawiajEcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaSnienie tre6ci

;;":h:^
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specyfikacji nalezy przesylar.na adres mailowy podany w punkcie 6.5 w formie umo2liwiajqcej
kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
wniosld i zapytania naleiv skladaf do horica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert rj. do ...U6,.Lb....20rcr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (331 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Ha)dyla, Agnieszia pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi}zany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg naleZy sporzqdzii. w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleLy dolqczyt nastqpuj4ce dokumenty:

8 2.1. wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zaiEcznik nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania rvykonawiy
arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik nr 1a do specyfikacji( oferowany pakietJ. fArkusz winien zawierai wszystkie ewentuarne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. oswiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZJ.
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujqca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana
jako upowa2niona. do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze rub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. wskazane.jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, ibindowane lub w inny spos6b trwale

zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad oferty

musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowazniona do 
"reprezentowania

wykonawcy.
8.6. Wskazane iest aby pierwsza stronq oferty przetargowej stanowil spis treSci zawieraj4cy 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 propozycii rozwilzai alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie brane pod
uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8 8' wykonawcy ponoszq wszelkie koszw zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
8.9. Ka2dy rrykon awca mo e zloLy6 tylko iednq ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiacych taiemnice przedsiQbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, .je2eli wykonawca nie p62niej niZ w terminie
skladania ofert zastrzeze,2e nie mogq one by6 udostqpnione oraz wka1e, ie zaslrzezone
informacie stanowia tajemnica przedsiqbiorstwa. w takim wypadku ,,^/skrrrne jest, aby oferta
skladala siq z dw6ch rozd?ielonych czgici. czqlt. pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumentyjawne" powinna zawierai wszystkie wymagane dokumenty okreslone w specyfikacji, z
wyj4tkiem informacii bqd4cych w ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwi. Informacje
stanowiace taiemnicq przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czqsci oferty oznaczonej
napisem ,,lnformacje zastrzeLone".w przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoici za ewent;alne ujawnienie ich
tre6ci. wykonawca nie moze.zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. g6 ust.4 u;tawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienit lub wycofat ofertq przed upllnarem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo|yi iednoznaczne pisemne oSwiadczenie o tym
co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymaga ne w zwi4zku zi zmianq. calo56 powinna byi
zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,zMIANA oFERTy'i wszystkie wymaganii dotyc14ce skladania
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ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca
winien zloLyi jednoznaczne pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert
Zamawia.jqcy sprawdzi skutecznoSd zlo|onego o5wiadczenia w powiazaniu z dokumentami
zloionymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty
informacje w niej zawarte nie zostanA odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u zamawiaj4cego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiaj4cy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry
mialby obowiEzek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami, Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien
poinformowad Zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u
zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazu,Ec nazwQ (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych
dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto66 bez
kwoty podatku. J eieli zloi,ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferW z nainiasz4 cen4 dolicza sig podatek od towar6w i uslug,
kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi 4zek rozliczy(. zgodnie z tymi przepisami. W zwiEzku z lym, w
takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako,,cena brutto" nie mo2e
zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial obowiqzek rozliczy6.

8.13. Ofertq naleiy zloiyt. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaiEcy jej nienaruszalno6i
do terminu otlvarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug poni2szego wzoru:

zESPOL OPTEKT ZDROWOTNEI
DZT AL ZAM6W IEI( PU N IICZNYC H

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

,,Uslugi przeglqdu technicznego sprzQtu medycznego " pakiet nr......
Nr sprarvy: ZOZ.V.O7? /DZP /30 /18

Nie otwiera6 przed 20.06.2018 r. godz. 11:00*

Dosta do Sekretariatu blok C, I troI

Nazwa i adres wykonawcy

*u prapadku 1niary terniru tkladania oJefi nakat wpini obowi44aj4t1 @ktaalry) nrnit
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiacej ofertq r6wnie2 osobnq

kopertQ zawieraiAca dokumenty zastrze|ote, jeieli zachodzi przypadek okreSlony w punkcie
9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
9.1 Mieisce i termin skladania ofert.

0ferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, Blok C,

I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia 2O.O6.2O18 r. godz.
10:00. Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 20.06.2018r. godz.llt00, w Dziale Zam6wieri Publicznych
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okre6lone w art. B6 ust. 4 usta\ ry.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaiEcy zamiesci na stronie internetowei informacje
dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloityh oferty w terminie;

I
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c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawartych w
ofertach.

Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl w
miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postgpowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek vAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie g.12 specyfikacli).
10.2. wszystkie wartosci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc po

przecinku).
10.3. w Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem vATl. w przypadku, o kt6rym

mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,."na b.rtto,, nie moze
zawierat podatku VAT obowiEzuj4cego w polsce.

10.4. Warto56 iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilosci i ceny jednostkowe.i netto x stawka VAT

XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
11.1.Oceniane ria i ich ran w ocenie.

11.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cx Ranga (100%d

gdzie: Cn - najni2sza ce na zlozona w calo3ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacje o formalnojciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty wcelu
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1. wborze najkorzystniejszei oferty, podajqc nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq albo

miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalno3ci wykonawcy,
kt6rego ofertq wybrano, otaz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci wykonawc6w, kt6rzy
zloiyli oferry, a tak2e punktacig przyznanq ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i
lEcznq 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 r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagai dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.7.4. uniewalnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne,
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. rz.7.r. i rz.r,4. zostan4zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala nTzbrana albo zaprosi go do
swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.w przypadku wyboru oferty zlo2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia. publicznego zamawiajqcy moie i,4dat. - pried zawarcie"m umowy -
umowy reguluj4cei wsp6lprace tych wykonawc6w.

Kryteria oceny Ranga
Cena

l00o/o Wg wzoru

Spos6b ocenv
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XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy.

XIV, Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania oraz
skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia srodk6w oc[rrony priwnel oraz postQpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przysluguiE r6wniei
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4czniki:
1.. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.
2. Formularze asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a- pakiety 1_37
3. 05wiadczenia wykonawcy - zai4cznik nr Z, Za
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
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