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Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFTKACJA
ISTOTNYCH WARUNR6W

ZAM6WIENIA

Sucha Beskidzka dnia 29.06.2018r.

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqpnym
na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu

na: ,,Dostawa myjko- dezynfektora do obuwia medycznego"

Kod wsp6lnego slownika CPy, 33 100000 1

wrenOgloszenie o zam6w-ieniu zostato opublikgwane w Biuletynie Zam6
Publicznych w aniu D!.i't1 ll.poa nr 

' 
1191tOt , wywieszone na tabli szen w

w dniu 01.,1 . r, orazfllTi"
t

strona I



I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

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

TEL: (033) A72-37-OO
FA)ft (033) a72-3L-Lt

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

REGON: 00030441 5, NIP : 552-12 -7 4-3 52
7.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dni,a 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 7579 z p6t. zm.), zwan4 dalej
,,ustawE", w trybie przetargu nieograniczonego. Wartost zam6wienia nie przekracza
r6wnowarto3i kuzoty okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 usta\,vy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst ,ednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 7579 z
p62. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moze z4da( zamawiaj4cy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U.227 lipca 2076r. poz.7176),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
wartoSci Zam5wie6 Publicznych (Dz. U. z Z0l7 r. poz. 247 7),

. RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri. oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefi U0 PWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 247 9),

. Kodeks Cy,wilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 7503 zp62.zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowe, Zamawiaj4cy bqdzie lednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci i przeirzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygoIowvj4c ofertg wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6cia wszystkich
dokument6w skladajqcych sie na SIWZ, kt6rE nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostQpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa myjko- dezynfektora do obuwia medycznego wraz z
instalacjq i uruchomieniem, okre6lonego w zal4czniku 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 naleiy odczyqruvat.
wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacii, bqdAcymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Oferta, Iit6rej sprzQt nie bgdzie spelnial warunk6w
granicznych zostanie odrzucona.
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Z.Z.Zamawiaiqcy wymaga, aby zaoferowany sprzet byt fabrycznie nowy, nieu2ywany, rok
produkcji nie starszy nii 2018.
2.3. Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy
do podjqcia dzialalno6ci, bez dodatkowych zakup6w i inwestycji .

2.4. Wykonawca po przekazaniu do bie2qcej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiaj4cego
urz4dzenia, potwierdzonego protokolem zdawczo- odbiorczym zobowi4zany jest do
przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w zakresie obslugi dla personelu Zamawiaj4cego.
2.5. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
2.6, Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7 ZamawiajEcy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
Izam6wienie dodatkowe].
2.E.Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq6ci zam6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przez wykonawcq czq6ci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zatqcznik nr 1 do specyfikacji.
2,9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracQ).
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.77, Zamawiajqcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.L2. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.13 0bowiqzki Wykonawry:

a) Dostarczenie sprzqtu do Zamawiai4cego.
b) Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- instrukcii obslugi w jgzyku polskim,
- kart gwarancyjnych,
- paszportu technicznego.

c) Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiaj4cego.
IIL Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzqt Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyt i zamontowai w mie.jscu
wskazanym przezZamawiaj4ce makymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.

IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okreSlonei dzialalno6ci zawodowel,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajacy nie okre3lil warunku w tym zakresie.

4,2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiai4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
ZamawiaiEcy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowe.j lub ekonomicznei innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczEcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnid Zamawiaj4cemu , 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaiac zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
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wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstarvy wyklu czenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegat na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizu14 roboty budowlane lub usiugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4
llymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionE przez zamawiaj4cego powstala wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstalvy
r+ykluczenia, zamawialqcy zai4d,a, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wykaZe zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy ivykonawca musi d,ol4czyi aktualne na dzie6 skladania ofert

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

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu rvykazania 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 rvykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bgdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2no6ci do tei samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
rvykonawc4 nie prowadz4 do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie majE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwo,u z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iEdat zamawiaj4cy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dzialalnoS6 w formie sp6lki



cylvilnej) sA zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy.

5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego se zobowi4zani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacii.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postepowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.10. KLAUZUU\ INFORMACYJNA NA PODSTAWTE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2016/6T9
z dnia 27 kwietnia 2076 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przeiuarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\rwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychl (Dz. Urz. UE L 179 z
04.05.20L6,str. 1J, dalej,,RODO", informujq, 2e:. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchel

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei iest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w /w postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacia postQpowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych (Dz, tJ. z Z0L7 r. poz. 1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";

t Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakofczenia postQpowania o udzielenie zam5wienia, a jeZeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obe.imuje caly czas trwania
umov44

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo3rednio pani/pana
dotyczecych iest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselnuencje
niepodania okre6lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0DO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych pani/pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 R0DO prawo 24dania od administratora ograniczenia

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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rJrm mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyi podstawq prawn4 przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

'Wylo'nlenlet lnlornocla w tym zakresle jestwynagona, Je2eltta odniesieniu do daneso administratora lub podmiotu przetwarnjqcego istnieje
o bowtqze k qrzno czen t a tn s pektora ochro nt do nych os o b owych.
" Wylatntenle: skonystante z prawa do sprostowonia nle maze skutko$,ot zmianq nyntku postqpowanta
o udzielenie zandwlenla publicznego anl znionq postanowiel unowy w zokresle niezgo.tnyn z ustowq pzp oroz nie moz? narusn( tttegrotno:cl
protokotu orqz lego zatqczntk6ty.
"'Wflalnlenle: Prowo do ogranlczenlo przetwarnnla nte no zostosovlanla w o.lntesteniu do przechowlwanio, w celu zapewnienio korzystanlo ze
trodkdw ochrony pra\)nel tub w cetu ochrcny prow innej osoby lzyanel tub prawnej, tub z uwasi na wazne wzslqdy inkresu pubhc;neso Unii
Europelsktel tub pans@a cztankowskieso. 
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W niniejszl,rn postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuia o3wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta\ty z dnia 18 lipca 2OOZ r. o Swiadczeniu
usiug drog4 elektroniczn4, ka2da ze stron na 2Edanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. 0ferta musi byi zloionaw formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani lvysylad b4dl sklada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, t piQtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. KorespondencjQ w formie faksu wfrkonawcy s4 zobowiqzani przesylai na numer [33J
872-31-t7.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowad na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreSlone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym,2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre6ciE przekazane.i
informacii we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaj4cego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyja3nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiajacy preferuje korespondenc)q w formie elektronicznej. Wnioski
o lvyia6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailolvy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiajAcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jei do innego
dokumentu.
Wnioski i zap),,tania nale2y skladai do konca dnia, w kt6ryrn uplywa polowa terminu na
skladanie oferr ri. do ,.tp-,....07.2018r.

6.8. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wyiaSnianiem treSci specyfikacii: tel. (33J 872-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozosta,e zwi4zany zloion4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Oferte nale2y sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemne.j.
8.2. Do oferty naleiLy dol4czyi nastepuiEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy- zal4cznik nr 1a, sporzqdzony wedlug wzoru
stanowiecego zalqcznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O3wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacli ( zal4cznlk nr 2 i 2a do
slwzl.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujqca lvykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
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wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla5ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Dokumenty potwierdzaj4ce, 2e oferowany sprzqt spelnia wymagania
Zamawiaj4cego- dokument potwierdzaj4cy dopuszczenie do stosowania na terenie
Kraj6w Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustaw4 z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107,po2.679) wpis ( zgloszenieJ do
rejestru wyrob6w medycznych, deklaracja zgodnoSci dla zaoferowanego wyrobu,
wyr6b oznaczony znakiem CE- zgodnie z wymaganiami okre5lonymi w zal4czniku
do SIWZ nr 1a.

8.2.6. Dokumenty techniczne, katalogi itp. potwierdzaj4ce spelnienie wymaganych i
oferowanych parametr6w technicznych.

8.2,7.Zal4czniknr 4 - oiwiadczenie RODO ( ieZeli dotyczy).
8.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlAczone w celu zapobieienia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tredci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszA by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis treSci zawierajqcy
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 propozycji rozwiqzafi alternat),\^/nych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca moie zloiyt tylko .iednq ofertg.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiEcych tajemnicA przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli tvykonawca nie
p6Zniej niz w terminie skladania ofert zastrzeire,2e nie mog4 one byi udostgpnione oraz
wykaie, ie zastrzeirone informac.je stanowie tajemnicA przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgici. Czgii
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyjatkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsigbiorstwa. Informacje stanowiace taiemnicq
przedsigbiorstwa powinny byi zloZone w drugiej czq5ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeio\e". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawial4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloZyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo6i powinna by(. zlo|ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skiadania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyi lednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego o6wiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy \,vycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiai4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawione.i w niej ceny
podatek od towar6w i ustug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertg, winien poinformowai Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaiqcego obowi4zku podatkowego,
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wskazuj4c nazwq [rodzai) towaru lub us]ugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bgdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazui4c ich warto6i bez kazoty podatku. fe2eli
zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ceny
najkorzystnieiszej oferty lub oferty z nainiiszE cena dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku ztym,w takim przypadku cena podana przez takiego rvykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawia.jacy bQdzie mial
obowiqzek rozliczyt.

8.13. Ofertq naleiy zloLyt. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufno6ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczaiqcy jej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZt A+, ZAM6W tql.t pUS t tCZ NyC H

34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa myiko-dezynfektora do obuwia medycznego"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP / 45 / 78

Nie otwierai przed 03.08.2018 r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pietro

Xw prapadka zgiary nnziw skladaria ortrt ukiy wpisai obowi41rj4qy @ktulry) ternin

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zasltze?one, jeieli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

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

0ferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniel niZ do dnia
03.08.2018 r. godz. 10:00.Oferty zloione po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otvvarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 03.08.2018r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wieir
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 usta\4),.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
a) kvvoty, jaka za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w r+ykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwaranc.ji i warunk6w platno3ci

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

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych [z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).

,,.,,,,. r,[T:?J]hHpffi s

Ltrhtfr SteczeL



10.3. W Formularzu oferty naleiy podad cene brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. WartoSi oferty iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
ilo6ci 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 oblicz

A. Cena oferty

ania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

Cn x 100 otk. = C x Ranga (600/o)
CK

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

B. Ocena techniczna
Sprzqt oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre3lonych w ofercie przetargowej.

ocena sprzqtu nastEpi w II etapach, tj:

- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich
niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty,

- otaz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacia okreilona w
zaleczniku 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 + L00 pkt =TtRanga(30%oJ
Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna ilo6i 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
Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 6 tygodni. . Kr6tszy zaoferowany termin
bqdzie oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga(100/ol
TK

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - iloS6 punkt6w uzyskanych przez oferenta
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 6Oo/o Wg wzoru

Ocena techniczno 3Oo/o wg wzoru

Termin dostaw Wg wzorutOo/o



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

72.7, Zamawiaj4cy poinformu.ie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7. v'tyborze najkorzystnieisze.j oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli iest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mielsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 mieiscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, l*6rzy zloLyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
kaU dym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

72.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaiy odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowainoici lub
braku spelniania wymagah dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno6ci,

12.7.4. uniewainieniu postgpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

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

72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiai4cy moie 24d,ai - przed zawarciem
umowy - umowy regulul4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.

Zallcznik|.
1. Formularz oferty - zalecznik nr 1,

2, Opis przedmiotu zamdwienia ' zal4cznik nr 1a
3, O6wiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a,4
4.Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
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XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujE przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawne.j
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial Vl ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacii przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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