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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajEcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3t-oo
FA* (033) 872-31-77

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

REGON: 000304415, NIP t 552-12-7 4-352
1,.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 7579), zwanq dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartos6 zam6wienia nie przekracza r6wnowartosi kwoty
okre5lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam5wienia publicznego-art.1o ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia29 slycznia 2004r. Pzp, [tekst jednolity: Dz.U.z2O77 r. po2.7579)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwo.lu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moze i,Edai zamawia.i4cy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2016r. poz. 7726),

o Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 247 7),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r, w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz.U. z 2077r. poz. 2479),

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

2003r. Nr 153, poz. 1503 z p6i..zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei ZamawiajEcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniai4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 0ferenci ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacie, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

7.7 .Ptzy1otow\j4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6ciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywa6 wraz z ewentualn)'rni
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiacego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro lV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa sprzqtu medycznego- kardiomonitor6w wraz z
instalacj4 i uruchomieniem, okre6lonego w zalqczniku nr 1a. Szczeg6lowe wymagania w
stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do
SIWZ. Okresla on parametry wymagalne - graniczne i oceniane. Opis ten nale2y odczytywad
wraz z ewentualnymi zmianami tre(ci specyfikacii, bqdqcymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Oferta, kt6rej sprzgt nie bqdzie spelnial warunk6w
granicznych zostanie odrzucona.
2.2. Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany sprzet byi fabrycznie nowy, nieuiywany, rok
produkcji nie starszy ni| 2078.
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2.3, Zamawiai4cy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy
do podigcia dzialalnoSci medycznej, bez dodatkowych zakup6w i inwestycji .

2.4. Wykonawca po przekazaniu do biei4cej ekploatacji i odbiorze przez Zamawiaj4cego
urzqdzenia, potwierdzonego protokolem zdawczo- odbiorczym zobowiazany iest do
przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w zakresie obslugi dla personelu Zamawiaiecego.
2.5. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czq6ciowych.
2,6. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7 Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
2.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czqdci zam6wienia. zamawiaiacy wymaga wskazania przez wykonawcq czqsci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyt. podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zal4cznik nr 1 do specyfikacji.
2,9. Zamawiai4cy nie przewidu.je wymagari, o lrt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.\1,.Zamawia)qcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawiajlcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13 ObowiEzki Wykonawcy:

a) Dostarczenie sprz qtu do ZamawiajEcego.
b) Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- instrukcii obslugi w lqzyku polskim,
- kart gwarancyinych,
- paszportu technicznego.

cJ Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiaiacego.
III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzet Wykonawca zobowiqzany iest dostarczy6 i zamontowad w miejscu
wskazanym przez Zamawiajqce makymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.

IV. Warunki udzlalu w postqpowaniu t podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, l<t6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelnia.jE 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:
Zamawiaiacy nie okre6lit warunku w tym zakresie.

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

4.2.3. zdolno6i techniczna lub zawodowa:
Zamawia.iqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moZe 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 zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6q niezaleZnie
od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaiqc zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizac.ji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala)E na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
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czy nie zachodzE wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, rvykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizui4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacii kt6rych te zdolno6ci s4
$ymagane.
Wykonawca, kt5ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodg poniesion4 przez zamawia.jqcego powstalq wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
feieli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potvvierdzaja spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaz4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zast4pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czg6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiAce spelnlanie warunk6w udzialu w
po$qpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dziefl skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacii. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bgd4 stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegai4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuie
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
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 wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w iakim powoluje
siQ na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o3wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiai4cemu o5wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleino6ci do tej samei
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawit dowody, 2e powiazania z innym
wykonawce nie prowadzA do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maia przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, lakich moie i4d,at. zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.9. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorclum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno66 w formie sp6lki
cywilnei] s4 zobowi4zani ustanowiC Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.
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5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego se zobowi4zani do zloZenia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiecego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacii.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.10. KJltuzuLA INFORJT{ACYJNA NA PODSTAWTE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ?01,6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiy,wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) [Dz. tJrz. tJE L 179 z
04.05.2016, str. 1), datej ,,RODO", informuiq, 2e:. administratorem Pani/Pana danych osobowych.iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchel

Beskidzktej z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej lest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w fw postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018J, dalei
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z aft. gl ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obeimuje caly czas trwania
umowy;

. obowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotyczecych .iest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyz)e nie bgda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0Do;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana

dotyczEcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. Z0 RODO;
- na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyZ podstawq prawnq przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

'wvlalnlenle: tnlornoclo \9 ryn zakresie jest wymogano, Je2eltw odntestentu do donego admtnistrotora tub podnlotu pnetwanalqceso tshtele
obowlq ze k wyzna cnn I o I n s pekto ro och ro ny d a hyc h osobowy.h.
" Wylotnlehle: skor4stonle z prowo .!o sprostowsnla nle no2e skutkowat znionq wyntku postepowonto
o udztelente zondwlenta publtcznego oni zmianq postanowlel umowy w zokresle ntezgodnyn z ustawq pzp oraz nte nozi noruszoi tntigrotnolct
protokolu oroz leqo nlqczntkdw
'' Wyhhknlc: ptowo do ogronlczenio przetwonanla hle ma zostosowanla w odnleslenlu .lo gzechowryonla, w cetu zopewhtenla korzystanla ze
trodk'w ochrony prawnej lub w cetu ochrony prow tnnel osoby lztrznej tub prowneJ. tub z uwost no wazne wzstedt interesu pubkc;neso Un
Europelsklel lub Wnstuo czlonkowsktega.



VL lnformacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wladczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fezeli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuiq o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po3rednictwem faksu lub przy uZyciu 5rodk6w
komunikacii elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o Swiadczeniu
usiug drogq elektronicznq, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnei.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnei wykonawcy s4 zobowi4zani wysylad bqdZ skladai na

adres: Zesp61 0pieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowiqzani przesyla6 na numer (33J
872-31-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznel naleZy kierowaC na adres:
zozsuchabeskidzka@wo.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okre6lone powy2e.i
mo2e skutkowa6 tym, 2e zamawiajqcy nie bgdzie m6gI zapoznai siq z tre6ciE przekazanej
informacii we wla5ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaiacego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
WyiaSnienia treSci specyfikacji oraz jel ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuie korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyia6nienie tre5ci specyfikacli nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiaiqcej kopiowanie treSci pisma i wkleienie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nqle2y skladai do korlca dnia, w kt6rym u plyr,va potowa terminu na
sktadanie oreit ti. ao ..[J.5',0]t...zor gr.

6.8. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wyiaSnianiem treici specyfikacii: tel. (33) 872-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Haidyla, Agnieszka Paierska.

VII. Termin zwiazania oferta.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlozon4 ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. OfertQ naleZy sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dol4czyd nastepujAce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy- zai4cznik nr 1a, sporz4dzony wedlug wzoru
stanowiacego zal4cznik nr 1a do specyfikacli. fArkusz winien zawierai wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawce w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wla5ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczei.
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8.2.5. Dokumenty potwierdzajace, ite oferowany sprzQt spelnia wymagania
Zamawiaiqcego- dokument potwierdzaj4cy dopuszczenie d.o stosowania na terenie
Kra|6w Unii Europejskiei (w tym na terenie PolskiJ, zgodnie z ustawE z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 , poz.679J wpis I zgloszenieJ do
reiestru wyrob6w medycznych, deklaracja zgodnoSci dla zaoferowanego wyrobu,
wyr6b oznaczony znakiem CE- zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
zalEcznikach do SIWZ nr 1a.

8.2.6. Dokumenty techniczne, katalogi itp. potwierdzaiEce spelnienie wymaganych i
oferowanych parametr6w technicznych.

8.2.7.Zal4czniknr 4 - o5wiadczenie RODO ( jeieli dotyczy).
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletac.ji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq zna,duje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzai alternatyvrnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca mo2e zlo|y6 tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaiacy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnicQ przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62nie.j ni2 w terminie skladania ofert zastrzeile, ze nie mog4 one byi udostqpnione oraz
wykaie, i,e zastrzeZone informacie stanowiA taiemnicQ przedsigbiorstwa. W takim
lyypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgsci. CzqSi
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
\ D/magane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyi4tkiem informacji bgd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiAce tajemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny by(. zloiLone w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii Iub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmian4. CaloSi powinna byd zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotycza r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoS6 zlozonego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentam i zlolonymi w ofercie,
kt6rei dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niej
zawarte nie zosta\q odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przSryadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajEcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i ustug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiai4ce1o, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzid do powstania u zamawiaiqcego obowi4zku podatkowego,
wskazu.j4c nazwg (rodzajl towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazui4c ich wartoSd bez kwoty podatku. .le2eli
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zlozono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaiqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ceny
naikorzystnieiszei oferty lub oferty z nainiiLsz4 cenE dolicza sie podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4ry mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzht z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie miai
obowiqzek rozliczy6.

8.13. OfertQ naleiy zlo|y( w zamknigtej kopercie. Koperta powinna byt zamknigta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnoSci .jej zawarto6ci oraz zabezpieczaiacy jej
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNE,J

DZI At ZAM6W tqr( pU S LTCZNyC H
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

oFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa sprzQtu medycznego- kardiomonitory"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 / DZP / 42 / l8

Nie otwiera6 przed 10.07.2018 r. godz. 11:00+

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pietro

*w pr1padfu qniary remtinu thladaaia olet MbA ,,pitul obouiq<,tjqE fuhtaalry) tcmn
8.1.4. Wskazane jes! aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcel oferte r5wniez

osobne kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, le2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

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

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotne.j w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniei nii do dnia
LO,O1.2O1A r. godz, 10:00. 0ferty zlozone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otlvarcia ofert.
Otwarcie ofert odbedzie siq w dniu 10.07.2018r. godz, 11:OO, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacie okreSlone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie6ci na stronie internetowej
informacie dotyczace:
a] kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie warto5ci cenowe naleiy podat. w ztotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierad podatku VAT obowiqzu.j4cego w polsce.
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Krweria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 6OVo Wg wzoru

Ocena techniczna 3Oo/o

Termin dostaw lOo/o Wg wzoru

10.4. WartoSi oferty jest to suma wszystkich jego skiadnik6w, kt6re s4 iloczynem
iloSci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

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

2.Spos6b obliczania warto5ci punlftowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty Cnx 100 ntk. = C x Ranga (600/o)

CK

gdzie : Cn - najniZsza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Ocena techniczna
SprzQt oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okreSlonych w ofercie przetargowej.

Ocena sprzQtu nast4pi w II etapach, tj:
- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich
niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty,

- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okre6lona w
zal4czniku nr 1a, do SIWZ. Liczba punkt6w przyznana oferentowi w danym parametrze
bqdzie zale2na od potwierdzenia przez niego spelnienia wymaganych parametr6w i
oceniana wg wzoru.

Tk+ 100 pkt = T* Ranga (30%)

Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Tk - ilo56 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry techniczne"
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry techniczne"

C, Termin dostawy
Makymalny wymagany termin dostawy wynosi 6 tygodni. . Kr6tszy zaoferowany termin
bqdzie oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =Tx Ranga (100/oJ

TK
gdzie: Tn - naikr6tszy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia

Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta
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XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.7. Zamawiaj4cv poinformuje niezwiocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.1.7. wyborze najkorzystnieiszei oferty, podal4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli jest miejscem wykonyvvania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznanq ofertom w
ka2dym krlterium oceny ofert i lqczna punktacjg,

1 2.1.2. rvykonawcach, kt6rzy zostali lrykluczeni,
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 r6wnowazno3ci lub
braku spelniania wymagafi dotyczEcych wydajno6ci lub funkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiai4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoiei siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku rvyboru oferty zloZonei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawia,4cy moie i4da(. - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6Ipracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest vvymagane wniesienie zabezpieczenia naleiltego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a
3. O6wiadczenie wyk otawcy - zal4czfik tr 2,2a,.
4. Wz6r umowy - zalecznik nr 3.

Dzl.h

(podpis sporz4dzaj4cego) ( podpis Przew. Komisji Przetargowej (data i p
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