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dzibie Zamawiajqcego w mieiscu publicznie dostqpnym w dniu
r. oraz na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu

Ogloszenie o zam6wieniu. zostalo opub_liko-wane w Biuletynie Zam6wief
Publicznych w dniu l2r 01 ll podnr 6Q3829 .wylvieszone na tablicy
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1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 z p62. zm.), zwan4 dalej
,,ustawa", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza
r6wnowartoSd kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1o ust.1 oraz art,39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. u. z Z0l7 r. poz. lSZg z
p6i.zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 lipca 2016r, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moLe 24dat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 1726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych (Dz, rJ. z 2017 r. p oz. 2 47 7),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowiqzek
przekazywania ogloszef UOPWE (Dz.U, z 2077r. po2.2479),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 7503 zp6t.zm)

W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie lednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystoSci.
1.5 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca sig,

aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

T.T.Przygotowu)4c ofertQ wykonawca winien dokladnie zapozna(. sig z zawarto6ciE wszystkich
dokument6w skladai4cych siQ na SIWZ, lit6r4 naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia iest udostepniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B', pietro IV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicznych dla Apteki

Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkie.i.
Zam6wienie zostalo podzielone na 3 czQ3ci.
Szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczytpvat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo5ci s4 szacunkowym

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

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

TEt: (033) 872-37-00
FAx: (033) 872-3r-1r

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

REGON: 000304415, NlPt SS2-12-7 4-352
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zapotrzebowaniem na okres do 30.06.2019r. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo
rezygnacji z zal<tpu czqSci asortymentu wynikajEcej z braku zapotrzebowania.

2.2. Wymagany termin platno5ci wynosi 60 dni.
Z.3.Przez wyroby medyczne, stanowi4ce przedmiot zam6wienia nale2y rozumie6 wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2OIO r. (Dz. lJ. z
2010 r. nr L07 poz. 679 z p6iniejszymi zmianami]. Zaoferowane wyroby medyczne
musz4 by6 dopuszczone do obrotu i u2ywania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

2,4. Zamawiai4cy wymaga, aby minimalny termin wazno5ci zaoferowanego asortymentu
wynosil co na.jmniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

2,5, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia sig do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takie w trakcie trwania umowy o przedlozenie charaliterystyk
oferowanych wyrob6w oraz dokument6w dopuszczajEcych do obrotu i uZywania na
terenie Polski.

2.6. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych. Ofertq moLna zlo2y(. w
odniesieniu do wszystkich czqSci. Zamawiaiecy nie dopuszcza skladania ofert
czq6ciowych w obrqbie pakietu.

2,7. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.8 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o }t6rych mowa w art, 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe).
2.9, Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcg

kluczowych czq5ci zam6wienia. Zamawiaiacy wymaga wskazania prz ez
wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zalqcznik nr 1 do
specyfikacji.

2.l0.Zamawiai4cy nie prz ewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracgJ.

2.77. Zamawiaiqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.72. Zamawiai4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
273. ZamawiaiEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.14. .lako6d towaru i gwarancja

a) Dostawca gwarantuie, ie dostarczony przez niego towar .iest wolny od wad.
bJ W przypadku wadliwei partii towaru Zamawiai4cy niezwlocznie powiadomi o

tym Wykonawcq, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na
pelnowartoSciowy. W przeciwnym wypadku towar zostanie zwr6cony bez
dokonania zaplaty.

c] Wykonawca jest zobowiEzany do dostarczania oferowanego towaru przez ohes
trwania umowy. Zmiana moie nastepid w przypadku zaniechania produkcji lub
wycofania towaru z rynku. W tym przypadku Oferent zobowiAzany bqdzie
poinformowa6 Zamawiaiacego i przedstawid mu nowy towar do testowania i
akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowej.

d) Oferowany towar musi siq charaliteryzowad wysokimi walorami techniczno-
u2ytkowymi, jak:
- rodzai i trwalo6i u2ytych material6w
- niezawodnoS6 (np. brak przeciek6w)
- funkcjonalnoS6
- odpowiednie opakowanie, opakowanie foliowo-papierowe musi posiada6
mankiet umo2liwiajEcy wyjqcie sprzqtu w spos6b nie naruszaiEcy jalowoSci.

eJ Zamawiaiecy zastrzega sobie mo2liwo6i zmiany wielko6ci igly w poszczeg6lnych
rozmiarach nici.

III. Termin wykonanla zam6wienia:
Do 30.06.2019r, bez wzglqdu na stopiefi realizac,i zam6wienia.
Dostawy odbywad siq bqd4 sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosown5m transportem i
na koszt w,konawc,' 

,i., r 
''',..n.

S4ro-e\.,nril \-'_ /(



lV, Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4,2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiacy nie okre3lil 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 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacli finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6q niezale2nie
od charakteru prawnego 14czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaiacemu, 2e realizul4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnyrni
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacia finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstavyy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuia roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowei lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionl przez zamawiajEcego powstalq wskutek nieudostepnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub spuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaiqda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniel czq5ci zam6wienia, ie2eli wykaie zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt. aktualne na dziefi skladania ofert
o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bgd4 stanowid wstQpne potwierdzenie, ie wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu 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
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postepowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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5.3. Zamawiaiqcy nie wymaga zamieszczenia informacii 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 powoluie 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 postqpowaniu sklada tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o5wiadczenia o przynaleino6ci lub braku przynaleinoSci do tei samei
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawid dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencii w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6,W zakresie nie uregulowanym speryfikacjE, zastosowanie maia przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 24da6 zamawiajqcy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy,
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiQbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6lki
rywilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowi4zani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.8, KLAUZULA TNFORMACYJNA NA PODSTAWTE ART. 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europeiskiego i Rady (UEJ 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9S/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z
04.05.2016, str. 1), dale.i ,,R0DO", informujq,2e:. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

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

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym zw fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacla postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz. rJ. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z aft.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umolvy przekracza 4 lata, okres przechowywania obelmuje caly czas trwania
umowy;

. obowiEzek podanla przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustalvy pzp, zwi4zanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre5lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiajEcy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 6wiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zlo2onaw formie pisemnej.
6.3. Korespondencig w formie pisemnej wykonawcy sE zobowi4zani wysylaC b4di sklada6 na

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

6.4. Korespondenclg w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylai na numer (33J
872-37-71.

6.5. Korespondenciq w formie elektronicznel naleiy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer nii zostalo to okre5lone powyzej
mo2e skutkowad tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznad sig z tre5ciq przekazanej
informacii we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaiacego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre3ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqda dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiai4cy preferuie korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podeimowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych '-;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zasffzeieniem 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:
- wzwi4zku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyL podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' Wyjognlenie: informacja w tym zakresie jest wymagona, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek Wznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowanio nie moZe skutkowqC zmianq wyniku postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oni zmianq postanowiei umow w zokresie niezgodnym z ustawq pzp oraz
nie moie noruszde integralnolci protokolu orqz jego zalqcznik6w,
'-' Wyjacnienie: prqwo do ograniczenia przetwarzanio nie md zastosowania w odniesieniu do przechowwania, w
celu zapewnienio korzystaniq ze lrodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,lub z uwagi no waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pqistwd czlonkowskiego,
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o wyia6nienie treSci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie 6.5
w formie umoZliwiajEcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladai do ko6ca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na

skladanie oferr tj. do 41..07.207sr.
6.8. Kontakt sprawach niezwi4zanych z wyia6nianiem treSci specyfikacji: tel. (33) 872-33-

23- Sabina Stecze( Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Paierska.
VIL Termin zwiezania ofertq.

Wykonawca pozosta,e zwi4zany zlo2onE ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzi,t w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleay d,ol4czy(. nastgpuj4ce dokumenty:

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

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 1a do specyfikacli. Prosimy r6wnie2 o dolqczenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD. fArkusz winien zawierai
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. 06wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr Z i 2a do
srwz].

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentui4ca wykonawcA w postepowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacii we wlaSciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Karty katalogowe, dokumenty techniczne, instrukcje uzytkowania oferowanych
wyrob6w.

8.2.6. Pr6bki okre6lone w rozdz. XI pkt.2b. Pr6bki stanowi4 element oferty - slu24 do
oceny jako5ciowej. Zamawiaj4cy wymaga dostarczenia pr6bek wraz z ofert4
cenowe.

8.2.7.Zal4czniknr 4 - oSwiadczenie RODO ( jeieli 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 zapobiezenia ich dekompletacii.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobQ upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane iest aby pierwszq stronq oferty przetargowei stanowil spis tresci zawierajEcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sldad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaiduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiEzafi alternatywnych lub wariantorvych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduie odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i z+oZeniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zlo2y6 tylko iedna ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6fniej ni2 w terminie skladania ofert zastrueie,Ze nie mogE one by6 udostqpnione oraz
wykaie, 2e zastrzei.one informacie stanowia tajemnicq przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgsci. Czqi(.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informac.li bgd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorsBva. Informacje stanowi4ce taiemnicq
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przedsiqbiorstwa powinny by(. zlo|one w drugiej czq6ci oferty oznaczonel napisem
,,lnformacie zasttzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawia)4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie moie zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofaC oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostaio zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiEzku ze
zmian4. Calo56 powinna byi zlo ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycza r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyt. jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy lvycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawia.j4cego obowiAzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaiEcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i usiug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladai4c ofertg, winien poinformowa6 Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiai4cego obowi4zku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartoS6 bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ceny
naikorzystnieiszej oferty lub oferty z najni25zE cenA dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawia.j4cy mialby obowi4zek rozliczy6 zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. Ofertq naleiy zloiyt. w zamkniqte! kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiAcy zachowanie w poufnoSci iei zawarto6ci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIEI(I PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:
Dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicznych . II postQpowanie

pakiet nr .,..
Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP /51/78

Nie otwieraC przed 2 4.07.2078r. godz. L7:00*

Dos do Sekretariatu blok tro

*w pVpadfu ryriary *ntina tklatlaria oferr wha upiai obowi4ryj4E Oktrd/t)t) remirt

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraj4cej ofertg r6wniez
osobn4 kopertq zawierai4ca dokumenty zastrzeirone, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

lX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
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24,07,2014 r. godz. 10:00. Oferty zloione po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
otwarcie ofert odbQdzie siQ w dniu 24.07,2O1A r. godz, 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna ZZ.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okre6lone w art, 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacie dotycz4ce:
aJ kwoty, jaka za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci

zawartych w ofertach,
Informacje te zostane zamieszczone na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X, Spos6b obliczenla ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzgl9dnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nalety poda6 w ztotych [z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8,12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena iako,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.

10.4. WartoSC pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilosci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

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

l.Oceniane ria i ich ran w ocente.
Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 6Oo/o wg wzoru

loko# 4oo/o wg wzoru

2.Spos6b obliczanla wartoSci punktowel poszczeg6lnych kryteri6w.
A, Cena oferty

Cnx 100 ptk. =Cx Ranga
ck

Wszelkle upusty I rabaw bqde odliczone od wartoSci korlcowei ofertv

gdzie i Cn - najniisza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

bJ JakoSd - ocena lakoScl bqdzie pr',zeprowadzona przez operator6w na bloku operacyrnym
w trakcle zableg6w, dlatego tei do oferty naleZy dot4czyd pr6bki w ilosci wystarczalqcei
na dokonanle oceny.
Asortyment oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre6lonych w ofercie przetargowei.
Ocena nast4pi w II etapach. ti:
- sprawdzenie warunk6w granicznych iako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie oferty,
- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacia okre5lona w v,ryiej i
oceniana wg wzoru.
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Gdzie:

Tk*100pkt.=T+Ranga
Tn

Tn - maksymalna ilo56 punkt6w uzyskana w calo5ci
zam6wienia
Tk - iloSC punkt6w uzyskana przez danego oferenta
T - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

Pakiet 1 - po 2 saszetki na kaitd,4pozycie
1 saszetka bqdzie przekazana cztonkom Komisji Przetargowei w celu oceny jako6ci, a 1 saszetka
bqdzie stanowila pr6bkQ wzorcowq, do kt6rej zostanE por6wnane p6Zniejsze dostawy na etapie
realizacji umowy.
Mo2liwe bqdzie uzyskanie max ilosci punkt6w w tym kryterium wg oceny nastQpuiacych
parametr6w.

IGLA
- elementy konstrukcyine igly zwiqkszai4ce le.i powierzchnie w celu lepszej stabilizacii w
imadle ( rowki, wglqbienia, uwypuklenial 0-25 pkt.

- jako56 igly -( ostroit. igly, wytrzymalo6i, odporno5i na wyginania i zlamania ) 0-25 pkt.

NITru
- plastycznoS6 ni ci orazbezpieczeristwo ( stabilnoS t) wgzla ( nierozwi4zywanie, trzymanie

wqzla,latwo36 sprowadzenia wqzlal 0 - 20 pkt.
- trwalo6i i iako36 powleczenia nici - ( zachowanie siq nitki po kontakcie z materialem
tkankowym) 0-20 pkt.

- minimalna pamiq6 skretu nici po wyjqciu z opakowania 0 - 10pkt.

Pakiet nr 2
Staplery bqd4 oceniane na podstawie zloaonych dokument6w: karty katalogowe, dokumenty
techniczne, instrukcje uZytkowania itp.
W celu potwierdzenia parametr6w oferowanego w ofercie przetargowei sprzetu, ZamawiajEcy
zastrzega sobie prawo do wyst4pienia do oferent6w o dostarczenie pr6bek oferowanych
produkt6w.

Pakiet nr 3- 1 sztukQ z pakietu

SIATKI
- ukladalnoS6 siatki 0-25 pkt
- zakres zapamiqtywania ksztaltu- 0-25 pkt
- rodzaj splotu,.jego gruboS6, mocna, elastyczna, lekka- 0-25 pkt
- IatwoSi otwierania opakowania- 0-25 pkt

XII. Informacie o formalno6ciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
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STAPLERY LINIOWE
- zabezpieczenie staplera uniemo2liwiaj4ce ponowne przeciQcie i zespolenie tkanki

-0-15 pkt
- ogranicznik wypadania tkanki 0-15 pkt
- mechanizm gwarantui4cy tq sam4 wysokoS6 zespolenia na calei linii szwu 0-15 pkt

STAPLERY OKREhNE
- mo2liwo6C kontrolowanego docisku tkanek 0-15pkt
- maksymalne mo2liwe Swiatlo zespolenia f6rednica no2a) 0-15 pkt
- szybkos6 zamykania i otwierania staplera 0-15 pkt
- ergonomicznoSi i moiliwo6d obslugi iedn4 r9k4 0-10 pkt



72.1. Zamawiai1cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.7. wyborze najkorzystnieiszei oferty, podajec nazwQ albo imie i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mieisca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, l<t6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przpnanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4czn4 punktacjg,

12.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, lc6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowaino3ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wyda.inoSci lub funkcjonalnoSci,

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

72.2. Zamawiaj4cy prze5le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoiei siedziby w celu podpisania umowy.

12.3,W przypadku wyboru oferty zloZonei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie 24dat. - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W ninieiszym postepowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguiE przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnei
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugul4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalq.zniki:
1. Formularz oferty - zalqrznik nr 1,
2. Opis przedmiotu zam6wienia - za]4cznik nr 1a (pakiety 1-3)
3. OSwiadczenie wyko\awcy - zal4cznik fi 2,2a,4
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
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