
OGT.OSZENIE O ZAMOWIENIU

TYTUT POSTEPOWANTA:
Wykonywanie uslug zwiEzanych z zamawianiem

i sprzedaiE Swiadczeri zdrowoErych

r, ZAMAWTAJ.4CY
Nazwa: Zesp61 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres:34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Telefon: 33 87 2 33 23, faks: 33 87 2 3L 1 1., e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami:
Dziai Zam6wiefi Publicznych-tel .:33-87 2-33-23

II. TRYB POST4POWANIA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okreSlonych w rozdziale 6 ,,Zam6wienia na usiugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefl publicznych zwanej dalej
,,ustawq Pzp".

III. TERMIN SKI,ADANIA OFERT
1. Oferty winny byi zlo2one w Sekretariacie ZOZ Sucha Beskidzka, blok C Ip.

w terminie do dnia 18.09.2018r. roku, do godziny L0:00.
2. 0twarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wiefi

Publicznych w dniu, w kt6rym uptywa termin skladania ofert, o godzinie L 1:00
3. 0twarcie ofert jest jawne.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESIENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

L.Uszczeg6iowienie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslug zwiqzanych z zamawianiem
i sprzedaL4 Swiadczefi zdrowohych w Zespole 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Postqpowanie jest podzielone na dwa pakiety.
Pakiet nr 1
Szczeg6lowy zakres przedmio zam6wienia obejmuje:
Prowadzenie caloksztaltu prac zwi4zanych z zamawianiem i sprzedaiq 6wia&,zeit
zdrowotrrych, w szcze96lnoSci :

1J wydruk przygotowanych um6w na Swiadczenia zdrowotrre wraz z zalqcznikami
iprzedstawianie ich do podpisu Zamawia.jEcemu po al<ceptac.ji przez Dzial prawny,
a nastqpnie osobom realizu.jqcym Swiadczenia zdrowobre, jak r6wnie2 aneks6w do
um6w, porozumiefl oraz innej korespondencji wiq2qcej sig z nadzorowanymi
umowami,

2) przygotowanie, wydruk, przedstawienie do podpisu iwydawanie - aneks6w/pism
wprowadzajqcych/zmieniajqcych limity punkt6w oraz wyr6wnuj4cych
nadwykonania

3J korespondencja, pisma przewodnie - przygotowanie
4J przygotowanie zalqcznik6w do um6w,
5) nadz6r nad przebiegiem karty obiegowej os6b rcalizu.iqcych Swiadczenia



zdrowotrle,
6) wprowadzanie danych os6b realizujqcych Swiadczenia zdrowobne do Portalu

Swiadczeniodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do innych system6w
informatycznych dzialajEcych u Zleceniodawcy, w tym zwi4zanych z nadawaniem
uprawniefi i wydawaniem recept oraz bie2Eca aknralizacja danych w tych
systemach,

7J monitorowanie um6w zwiqzanych ze sprueh2q przez ZamawiaiEcego Swiadczed
zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami zakladow pracy,
tj.:
al prowadzenie rejesn'u um6w,
b) czuwanie nad terminem obowi4zywania um6w,
cJ inne bie24ce czynno6ci zwi4zane z monitorowaniem um6w.

8J monitorowanie um6w zw\Ezanych z zakupem i sprzedaiq przez ZamawiajEcego
Swiadczeri zdrowotrych innych ni2 okre6lonych w pkt. 4, tj:
a) prowadzenie rejestru um6W
bl monitorowanie i konroh realizacji um6w przez Swiadczeniodawc6w w

zakresie zgodno6ci z zapisami umowy,
c) czuwanie nad terminem obowiqzywania szkoleri, ubezpieczenia 0C,

z.a{wiadczefi lekarskich o braku przeciwwskazafi do Swiadczeri zawrotrych
urydawanych przez lekarza medycyny pracy,

dl bie2qce monitorowanie nieobecnoSci os6b realizujqcych Swia&zenia
zdrowotne - wydawanie druk6w oraz czuwanie nad ich splywem;
sporz4dzanie ewidencji w tym zakresie,

e) wydawanie w porozumieniu z Kierownikiem lub Z-cq Kierownika Dzialu
Zam6wieri i Sprzeda2y Swia&zefl Zdrowourych kserokopii dokument6w
dotyczqcych os6b i kontrahent6w realizuj4cych Swiadczeni zdrowoOre,

i) sporzqdzanie miesiqcznych zestawiefi zrealizowanych um6w pod wzglqdem
ilo6ci i warto3ci oraz przygotorywanie danych do analiz finansowych,

gJ inne bie24ce czynno!;ci zwi4zane z monitorowaniem um6W
9) sprawdzanie pod wzglqdem formalnym i rachunkowym rachunk6w wystawianych

Zamawiajqcemu przez 6wiadczeniodawc6w uslug zdrowob:lych, wraz z
zal4cznikami,

1.0J przygotowanie w porozumieniu z Kierownikiem lub Z-cq Kierownika Dzialu
Zam6wieri i Sprzeda2y Swiadczeri Zdrowotrych pism oraz prowadzenie
korespondenc.ii w zakresie realizowanych zadai i przedstawianie ich do podpisu
Zamawiaj4cemu; rozdysponowanie wg kompetencji,

11) wydawania zaiwiadczeit potwierdzaiEcych realizacjq Swiadczefi zdrowomych
u Zamawia jEcego,

121 wykonywanie innych zaht zwiEzanych z zamawianiem i sprzeda24 Swiadczeri
zdrowourych w zale2noSci od potrzeb Zamawiaiqcego.

13) Wykonawca bgdzie wykonywal zadania okreSlone w umowie maksymalnie I 84
godziny miesigcznie.

Wykaz monitorowanych um6w w jednostkach zamawiajqcego stanowi zalqcznik do
niniejszego ogloszenia.

Pakiet nr 2
Szczegblowy zakres przedmiohr zam6wienia obeimujet
Prowadzenie caloksztaltu prac zwr1zanych z zamawianiem i sprzedaiq !;wiadczeh
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zdrowomych, w szczeg6lnoSci:
1) wydruk przygotowanych um6w na Swiadczenia zdrowome wraz z zal4cznikami

i przedstawianie ich do podpisu Zamawiajqcemu po akceptacji przez Dzial Prawny,
a nastQpnie osobom realizujqcym Swiadczenia zdrowotne, jak r6wnie2 aneks6w do
um6w, porozumiefi oraz innej korespondencji wiq2qcej siq z nadzorowanymi
umowami,

2) przygotowanie, wydruk, przedstawienie do podpisu i wydawanie - aneks6w/pism
wprowadzajqcych/zmieniajqcych Iimity punkt6w oraz wyr6wnujqcych
nadwykonania

3) korespondencja, pisma przewodnie - przygotowanie
4) przygotowanie zalqcznik6w do um6w,
5) nadz6r nad przebiegiem karty obiegowej os6b realizujqcych Swiadczenia

zdrowohle,
6J wprowadzanie danych os6b realizujqcych Swiadczenia zdrowohe do portalu

Swiadczeniodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do innych system6w
informatycznych dzialajqcych u Zleceniodawcy, w tym zwiqzanych z nadawaniem
uprawnief i wydawaniem recept oraz bieZqca aktualizacja danych w tych
systemach,

7) monitorowanie um6w zwiqzanych ze sprzedaiE przez Zamawiajqcego 6wiadczefi
zdrowotrych w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami zaklad6w pracy,
tj.:
aJ prowadzenie rejestru um6w,
b) czuwanie nad terminem obowi4zywania um6w,
c) inne bie2qce czynno5ci zwi4zane z monitorowaniem um6w.

B) monitorowanie um6w zwiqzanych z zakupem i sprzedaZq przez Zamawiajqcego
Swiadczefi zdrowob:rych innych ni2 okre6lonych w pkt.4, tj:
aJ prowadzenie rejestru um6w,
b) monitorowanie i kontrola realizacii um6w przez Swiadczeniodawc6w w

zakresie zgodno5ci z zapisami umowy,
cJ czuwanie nad terminem obowiEzywania szkoleri, ubezpieczenia 0C,

zaSwiadczef hkarskich o braku przeciwwskazari do Swiadczeri zawrohych
wydawanych przez hkarza medycyny pracy,

d) bie24ce monitorowanie nieobecno6ci os6b realizujqcych Swiadczenia
zdrowome - wydawanie druk6w oraz czuwanie nad ich splylvem;
sporzqdzanie ewidencji w tym zakresie,

el wydawanie w porozumieniu z Kierownikiem lub Z-cq Kierownika Dzialu
Zam6wieh i Sprzeda2y Swiadczefi Zdrowohych kserokopii dokument6w
dotyczqcych os6b i kontrahent6w realizuj4cych Swiadczeni zdrowotre,

fJ sporzqdzanie miesiqcznych zestrwiefi zrealizowanych um6w pod wzglgdem
ilo6ci iwarto6ci oraz przygotolvlrwanie danych do analiz finansowych,

g) inne bie2qce czynno !;ci zwi4zane z monitorowaniem um6w
9J sprawdzanie pod wzglqdem formalnym i rachunkowym rachunk6w wystawianych

Zamawiajqcemu przez Swiadczeniodawc6w uslug zdrowotrrych, wraz z
zalqcznikami,

1.0J przygotowanie w porozumieniu z Kierownikiem lub Z-cq Kierownika Dzialu
Zam6wiefi i Sprzeda2y Swiadczefi Zdrowotrych pism oraz prowadzenie
korespondencji w zakresie realizowanych zada6 i przedstawianie ich do podpisu
Zamawiajqcemu; rozdysponowanie wg kompetencji,

11J wydawania za1wiacrczeit potwierdzajEcych realizacjg Swiadczeri zdrowourych
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u Zamawiaiecego,
12) wykonywanie innych zahi't zwi4zanych z zamawianiem i sprzeda2q Swia&zeh

zdrowob:rych w zaleZnoSci od poffzeb Zamawiajqcego.
l3) Wykonawca bgdzie wykonywal zadania okreilone w umowie maksymalnie 184

godziny miesigcznie.

Wykaz monitorowanych um6w w jednostkach zamawiaiqcego stanowi zalqcznik
do niniejszego ogloszenia.

Dotyczy pakieur nr 1 i 2
1. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV:851.40000-2
2. Wynagrodzenie brutto za wykonywane czynno6ci w zakresie zamawiania i sprzeda2y

Swiadczcli zdrowobnych bgdzie ustalane jako iloczyn punkt6w wykonanych przez
Wykonawcq w okresie jednego miesiqca kalendarzowego i ceny jednego punktu.
Za wykonanie czynnoSci bqd4cych przedmiotem umowy obowiEzujq nastqpu.j4ce
iloSci punkt6w:

1 ) za przygotowywanie zal4cznik6w do jednej umowy na Swiadczenia zdrowobre
i przedstawienie ich jel wraz z umowq do podpisu Zamawiajqcemu - 2 punkty,

2) za monitorowanie jednei umowy dotycz4cej sprzedaLy Swiadczeri
zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami
zaklad6w pracy - 0,4 punktu,

3) za monitorowanie jednej umowy dotycz4cej sprzeda2y Swiadczefi
zdrowobrych, innej ni2 okreslone w pkt. 2 - 1,2 punkhr,

4) za sprawdzanie pod wzglqdem formalnym i rachunkowym jednego rachunku
wystawianego Zamawiajqcemu przez (;wiadczeniodawcq uslug zdrowomych
- l punkt.

3. Termin i miejsce wykonywania czynno6ci: wykonywanie czynnoSci okre5lonych
pov'ryi,.ej, nie mniej ni2 5 dni w ka2dym tygodniu trwania umowy, w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajqcym. Realizacja umowy w siedzibie Zamawiajqcego lub gdy
wymaga tego cel czynnoSci zwiqzanych z prawidlowym wykonywaniem umowy takze
poza siedzibq ZamawiajEcego.

4. Szczegllowe warunki, kt6re bqdq wprowadzone do umowy:
LJ w czasie trwania umowy oraz w okresie 12 miesiqcy po jej ustaniu, Wykonawca
zobowiqzuje siq do zachowania w ta.jemnicy informacji zwiEzanych z dzialalnoSci4
Zamawiajqcego, kt6rych ujawnienie mogloby zaszkodzi6 Zamawiaj4cemu,
2) w czasie trwania umowy Wykonawca nie mo2e prowadzii dzialalnoSci konkurencyjnel
wobec Zamawiajqcego,
3) wykonawca zobowiqzuje sig przestrzega6 obowi4zujqcych u zamawiajqcego zasad
polityki jakoSci i polityki 6rodowiskowej systemu IS0 oraz standard6w i procedur
zwi4zanych z akredytacjq szpitali zleceniodawcy,
4) wykonawca zobowiqzuie siq do zlo2enia o6wiadczenia o posiadanym statusie osoby
fizycznej, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnoS6 gospodarczq,
5) wykonawca nie wykonuje zlecenia w przypadku niemo2liwo6ci jego wykonania
w zwiqzku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Swiadczeniach pieni92nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i

macierzyfistwa (zgodnie z aktualnym stanem prawnym) - w przypadku osoby fizycznej
6J wykonawca moZe powierzyi wykonanie czynno6ci bqd4cych przedmiotem umowy
osobie trzeciej tylko za zgodE zamawiajqcego wyra2onq na pi6mie. W razie naruszenie
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powyzszego postanowienia zamawiajEcy moze odstEpic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
7) wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowoure oraz tg czq(;t. skJadek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowi4zujqcych przepis6w wykonawca pokrywa z wiasnych Srodk6w w
przypadku zloLenia oSwiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 4J,
Bl w przypadku zakoflczenia umowy w trakcie danego miesiqca ]<alendarzowego, a takze
w przypadku usprawiedliwionej niemo2liwo6ci wykonywania umowy w zwi4zktr
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 5J, wynagrodzenie okre6lone w umowie ulegnie
proporcjonalnemu pomniejszeniu - w przypadku osoby fizycznej,
9) wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z ofwiadczeniem o ilo5ci godzin realizacji umowy - wystawionego zamawiajqcemu przez
wykonawcq - stanowiEcego zalqcznik do zawartei umowy, przedlo2onego
zamawiajqcemu w terminie do 3 -go dnia kaZdego miesiqca kalendarzowego,
nastQpui4cego po miesi4cu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
10) dane zawarte w rachunl<u, bgd4 podlegaly weryfil<acji i potrvierdzeniu przez
zamawiaj4cego lub osobQ przez niego upowa2nionq. W razie stwierdzenia
nieprawidlowosci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku Iub w wykazie godzin,
wlrkonawca zobowiqzany jest do ich niezwlocznego pisemnego wyjaSnienia,
11) Za kaide naruszenie, niewla6ciwe lub nieterminowe wykonanie umowy
Zamawiaj4cy moLe na!o2yt. karq umownq na Wykonawcq w wysoko6ci 30 % warto5ci
wynagrodzenia brutto okre6lonego w umowie. Zamawia.jqcy jest uprawnrony do
potrqcenia kary umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem 1 z wynagrodzenia
przyslugujEcego Wykonawcy. W przypadku, gdyby wartoSi szkody przewy iszyla wartoSt.
naliczonej kary umownej, ZamawiajEcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach og6lnych prawa cy"wilnego,
12) wynagrodzenie bgdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcg jeden raz w miesi4cu, w terminie do 1-0-go dnia miesiqca kalendarzowego
nastqpuiECego po miesi4cu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
13) w przypadku nie wykonania umowy w danym miesiqcu kalendarzowym wykonawca
zobowi4zany jest do dostarczenia zamawiaj4cemu o3wiadczenia o nie wykonyr,vaniu
zaMi, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzorrego ptzez zamawiajqcego lub osobg przez
niego upowaZnionq w terminie do 3-go dnia ka2dego miesi4ca kalendarzowego.

4. Warunki zmiany umowy:
Umowa ka2dorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
aJ zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmian4 maksymalne.j iloSci godzin;
b] zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmian4 minimalnej sEwki godzinowej zgodnie

z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego
wynagrodzenia za pracQ oraz wysoko6ci minimalnej stawki godzinowe.j w danym
roku, w przypadku gdy bqdzie ona wyisza niZ stawka godzinowa wynikajqca z
umowy;

cJ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotrremu, wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne Iub ubezpieczenie
zdrowo0re - je2eli zmiany te bqd4 mialy wplpy na koszty wykonania zam6wienia
przez Wykonawcq

Umowa mo2e tak2e ulec zmianie w przypadku:
a] procentowej zmiany wynagrodzenia w stosunku do przecigu'rego miesigcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw bez wypiat nagr6d z zysku w
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czwartym kwartale wedlug 0bwieszczenia Prezesa Gi6wnego Urzqdu
Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego, obowi4zuj4ca od L stycznia
kaZdego rol<u l<alendarzowego trwania umowy;

b) zmiany miesiqcznego wynagrodzenia brutto ustaloneg o przez Zamawiaj4ce
cJ zmiana w zakresie zapis6w dotycz4cych ochrony danych osobowych, zgodnie z

obowi4zujqcym - w okresie ffwania umowy - ustawodawstwem;
d) zmiany w wykazie monitorowanych um6w jednostek zamawiajqcego.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy dokonylvaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bqdzie stosowa6
kryterium:

PakietnrLi2

a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ranga(60%J
Co

gdzie : Cn - najniZsza cena zlo2ona w caloici zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta

Kryterium ocenv Ranga Spos6b oceny

Cena
60o/o Wg wzoru

Doiwiadczenie Wykonawcy 400/o

Wg wzoru

Do5wiadczenie w realizacji zam6wieR
Swiadczeri zdrowotnych w szpitalu

sprzed,aLy

od 4-9 lat 10 lat i
wiqcej

Punkty przypis ane przez zamawia j4cego

50 100

Uzyskane punkty x ranga ( 4oo/o)

0cena bqdzie sum4 punkt6w uzyskanych za cenq i do6wiadczenie wykonawcy.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajq okre6lone przez Zamawi{qcego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotyczqce:

a] kompetencji lub uprawniefl do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w,

gdt\'
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2.Spos6b obliczania wartoici punktowej poszczeg6lnych krytcri6w.

b) DoSwiadczenie Wykonawcy
Zamawiaj4cy przyzna okre3lonq liczbq punkt6w na podstawie za3wiadczenia o
doSwiadczeniu:



2. Zamawiajqcy zastrzega,2e Wykonawca nie moie w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolno6ciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowiqzany jest wykazai siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie,

VII. PODSTNWY WYKLUCZENIA WYKONAWC6W
Z postepowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.l- pkt. 12-24 oraz innych w zale2no6ci od rodzalu przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZEST,ANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1l jej treSt nie odpowiada treSci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) jej zloLenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera ra2Eco niskq cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4J zostaia zlo|ona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postqpowaniu o

dzielenie zam6wienia;
5) zawiera blqdy w obliczeniu ceny;
6l jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;
IX. WARUNI(I UNIEWAZNIENIA pOSTqPOWANIA
Postgpowanie uniewaZnia siq w przypadkach okre5lonych w art. 93 ustawy Pzp.

x. WYKAZ OswnOCZrN r DOKUMENT6W JAKrE POWTNTEN Zr.OZye
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest doi4czyt:
a) o6wiadczenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia

warunki udzialu w postqpowaniu. 0Swiadczenie Wykonawca zobowiqzany jest
zloiy(. zgodnie zwzorami formularzy stanowiqcymi zalqcznik nr 2 i3 oraz
oSwiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi4zk6w informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 R0D0 [zal4cznik nr 5 - je2eli doryczy).

b) dokumcnt potwierdzajEcy doSwiadczenie Wykonawcy okre6lone w rozdz. V, pkt. b.

2. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyzej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6ezym niZ 5
dni, aktualnych na dzie6 zloLenia nastQpujecych oSwiadczefi lub dokument6w:

- kserokopia dyplomu ukohczenia szkoiy Sredniej, potwierdzona za zgodnoli. z
oryginalcnr

- za6wiadczenie potwierdzajqce co najmniei 3-letnie do5wiadczenie przy realizacji
zam6wicri i sprzeda2y Swiadczeri zdrowotnych w zakladzic opicki zdrowotnej.

f:[Y""DtlilE

Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznei lub finansowej,

Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunku, Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca
posiadai:

. wyksztalcenie min. Srednie,
o co najmniej 3-lemie do6wiadczenie przy realizacji zam6wiefi i sprzeda2y

Swiadczef, zdrowotrrych w zakladzie opieki zdrowou:rej.



3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6re.i mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o3wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z inny
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia - zal4cznik nr 4,

xil. INFORMACIE O SpOSOBTE pOROZUMIEWANTA SIq ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEI(I LUB DOKUMENT6W A
TAKZE WYMAGANTA FORMALNE DOTYCZACE SKTADANYCH OSWTADCZETJ I
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siq za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobiScie, za po6rednicwvem faksu lub przy
uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no5ci w formie pisemne.j.
3. Oiwiadczenia dotyczqce Wykonawcy naleiy zloiyt. w oryginale.
4. Dokumenty, o l<t6rych mowa w pkt. X.1 , naleLy zlo2yt.w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodno!;t z oryginalem..
5. Dokumenty sporz4dzone w jqzyku obcym sE skladane wraz z tlumacz.eniem na jqzyk

polski.

xIII, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moie zloiyt jednq ofertq.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. 0fertg stanowiE wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta" stanowiEcy zalEcznik nr L

!r,.\'
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xl. LASTRZEZENTA ZAMAWIA| {CEGO:
1. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
aJ wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia treSci ofert lub zloLonych wraz z ofertq

dokument6w i o6wiadczeh we wskazanym terminie;
b) wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zloionych wraz z ofertq niekompletnych

lub zawierajqcych blqdy dokument6w, oSwiadczefi, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

c) zwr6ceniasiqdo podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi bylylub sE wykonyvvane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;

d) zbadania, czy cena danej oferty nie jest ra2qco niska,
el zbadania, czy zloLenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
fJ pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. f e2eli nie mo2na wybra6 najkorzystniejs zej ofer|\] z uwagi na to, Ze dwie lub wiqcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy
spo6r6d tych ofert wybiera ofertq z najniitsz1 cen4, a je2eli zostaly zlo2one oferty o
takiej samej cenie, Zamawia jqcy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli te oferty, do
zloienia w terminie okre3lonym przez Zamawi{4cego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowad cen v,,yZszych ni|
zaoferowane w z*oionych ofertach.



oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkl X ogtoszenia.
5.0ferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacji Wykonawcy okre6lonq w rejestrze lub
innym dokumencie, wlaSciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna byi sporzqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.

7. Ofertq nale2y umie5ci6 w zamkniqtej kopercie. Koperta winna byi oznaczona nazwE
(firmfl iadresem Wykonawcy, zaadresowanE i opisanE nastqpujqco:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNE,J

DZIAT, ZAM6WIEN PUgI,ICZNYCU
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpiralna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USI,UGI SPOT,ECZNE:
Wykonywanie uslug zwiqzanych z zamawianiem

i sprzeda24 Swiadczef zdrowotsrych
Pakiet nr .........

Nr sprawy: ZOZ.V.0L0 / DZP / 1,4 / U S / 1,8
Nie otwierai przed 18.09.2018r. godz. 11:00+

xw prapadkt yniary termiw tkladatia oJirt nahy apiai obaui4quJ'qt1 Qktaaltry) *nnin
B. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca moZe wprowadzi6 zmiany do

zloLonej oferty lub wycofai ofertq. O5wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorgczone Zamawiajqcemu na pi6mie pod rygorem
niewa2noSci przed uplywem terminu skladania ofert. Oswiadczenia powinny byt
w zamkniqtej kopercie orazbyt odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA,, lub
,,WYCOFANIE".

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcq w formularzu ,,0ferta,,-

zal4cznik nr L.

2. Cena winna byd podana w PLN z dokladnoSciq do l grosza, tj. do dw6ch miejsc po
przecinku.

xv. TERMTN ZWI^qZANIA OFERT.4
l.Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moZe przedlu2y6 termin

zwi4zania ofertE, z tym 2e Zamawiajqcy mo2e fylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. L o oznaczony okres, nie dlu2szy
jednak ni2 60 dni.

XVI. WYJASNIENIA TRESCI OGT,OSZENIA O ZAM6WIENIU
Wykonawcy mogE do kofca potowy uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert
zloiyt. pyrania do tresci ninie.jszego ogloszenia o zam6wieniu na aclres e-mail I)zialu

na pytania

,fSifi""u""*
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Zam6wieri Publicznych. Zamawiajqcy zamieSci tre66 odpowiedzi

edets



Wykonawc6w na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmniej 2 dni
przed uplyvyem terminu skladania ofert.
Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy przeslai na adres email;
zozsucha besl<idzl<a @)wp.p I

XVII. WYB6R NAJKORZYSTNIEISZEJ OFERTY
Zamawiaj4cy wybiera naikorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia na,korzystnie.iszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okreSlonych w ogloszeniu.

XVIII. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
l.Zamawiajqcy udostqpni na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacjc dotyczqce wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.Po udzielcniu zam6wienia Zamawiaiqcy przekazuie do publikacji w Biuletynie
Zam6wierl Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. \3 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201,6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylcnia dyrektylvy 95/46lWE [og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. tJIl L 119 z 04.05.201,6, str. 11, dalej ,,R0D0', informujq,2e:
, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opicki Zdrorvotncj w

Suchcj Bcskidzkic.i z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, d. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan

Marek Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdE na podstawie art. 6 ust. 1lit. c R0D0 w

celu zwiazanym z w/w postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym

udostqpniona zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. B oraz art.96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z
2017 r.poz. 1,579 i2078), dalef ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie 2aft.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
jeieli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

. obowiqzek podania przez Pani4fPana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwi4zanym z udzialcm w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwenc.je niepodania okre6lonych danych wynikajE z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROD0;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 R0D0 prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 ROD0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych --;

- na podstawie art. 18 R0D0 prawo a4dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***'
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
naru sza przepisy R0DO;

nie przysluguje Pani/Panu:
* w zwiqzku z art. L7 ust. 3 lit. b, d lub e R0D0 prawo do usuniqcia danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 ROD0;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawE prawnq przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych icst art, 6 ust. 1 lit. c RODO.

(podpis sporzqdzajqcego opis)
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( podpis Przew. Komisji Przetargowej

Zdr c
r\kid

(data i podpisza rwierd jEcegoJ

DYRE toR
Zespol

' Wyjoinienie: informacjo w tym zakresie jest wymogonq, je,eli w odniesieniu do donego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznoczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjoinienie: skorzystanie z prowo do sprostowonia nie moZe skutkowat zmionq wyniku postQpowqnia
o udzielenie zqm6wienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustqwq Pzp oraz
nie moie noruszai integralnoici protokolu orozjego zalqcznik6w.
"'WyjaSnienie: prawo do ograniczenio przetwarzanio nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwanio, w
celu zapewnienia korzystania ze irodk'w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwogi no waine wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego.
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\tryK^Z MONIIOROWANYCII UI{6W - pakict nr 1

WYI{AZ MONITOROWANYCII UMOw- I,akict nr 2

Lp iednostek

1

0ddzial Anestezjologii i Intcns!'wnejTerapii i Poradnia
Anestezjologii i Intensywnej 'l eraDii - lekarze

2 0ddzial Wewnqtrzny - lekarze
3 0ddzial Urologiczny i Poradnia Urologiczna - lekarze

I
0ddzial Ginekologiczno-PoloZniczny i Poradnia
Cinekologiczno - Poloznicza - lekarze
0ddzial Chirurgiczny i Poradnia Chirurgiczna - lekarze

6 Stacla Dializ iPoradnia Ncftologiczna - lekarze
Oddzial Pediatryczny- Iekarze

B

Pododdzial Chirurgii Onkologicznej i Poradnia Chirurgii
Onkologicznej - lekarz

.)
Dzienny 0ddzial Chemioterapii Onkologicznei i Poradnia
Chenlioterapii0nkologicznej- lekarze

t0 S?Ditalny qddzial Ratunkow'}, - lckarze

11

\2

Nocna i Swiqteczna Opiel<a Zd.oruotna w Driale Pornocy
DoraZnej- lekarze
Szlj!a!4y Oddziat Ratunkowy - Ilarownicy Medyczni

13 Zespoly Wyi4zdowe - Ratow icy Mcdyczni

14

Oddzial Medycyny Paliatywnej i Zaklad Opiekuiczo -
Leczniczym - Swiadczenia psychologiczne

15

Swiadczenia lekarskie w zakresie wykon}1^/ania kolonoskopii
w ramach programu ,, Pro lifel Program profilaktyki raka jelita
grubego dla os6b zterenu powiatu suskiego"

16 Poradnia Cho16b Piuc i CruZlicy -lekarze
I7 Poradnia Alergologiczna - lekarze

Ib Poradnia Psvcholo gii Klinicznej
19 Pracownia BronchoRberoskopii - lckarze
t0 Szybka terapia onkologiczna - l(onsylium lekarskie

I,P Nazwa iqdnostek

1

0ddzial Urazowo - 0rtopedyczny i Poradnia Ortopedyczna -
lekarze

2

0ddzial Neonatologiczny i Poradnia Patologii Noworodka -
Iekarze

:l Oddzial Neurologiczny i Poradnia Ncurologiczna - lekarze

1
Oddzial Reumatolo8iczny i Poradnia Ilcumatologiczna -
lekarze
Oddzial 0bserwacylny - Zal(a1ny i Poradnia Cho16b
Zakaznych - lekarze

6 Oddzial Medycyny PaliaR.wnei - lekarze
7 Zaklad 0piekuiczo - Leczniczy- lekarze
B Dyiury lekarskie - Szpital Mak6w Podhalarlski
.) Zaldad Diagnostyki Obrazowej - lel<arze
r0 Zaklad Diagnostyki Laboratoryjncj - Koordynator
11 Dzial Rehabilitacii- Koordynator
72 Koordynator ds. komisii analizujEccj skuteczno(a leczenia

13

PrzewodniczEcy Zespolu ds. Kontroli Zakazeri Szpitalnych
oraz elnieni e funkcii I(onsulranta ds. antybiotykoterapii

14 Tlenoterapia domowa - !slugi Iekarskie
15 Konsultacje Neurologiczne
16 Konsultalje Diabetologiczne
17 (onsLlltacje Kardio logiczne
1B Konsultacje Stomatologiczne
l9 Konsulta e Castroenterolo giczne
2A 0pisy badai EEG

21 Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego - lekarze

z2 Program profilakryka cbor6b jelita grubego - uslugi lekarskie

23
Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa, Z-ca Dyrektora ds
PielegniaLslwa

24 Poradnia Endokrynologiczna - Iekalze
25 Poradnia Zdrowia Psychicznego - lekarze
26 Poradnia Laryngologia - lekarze
27 Poradnia Okulistyczna - lekarze
2B Poradnia Ortopedyczna -pielqgniarka

7



)q Poradnia 0rtopedyczny - gipsorvy
30 Szpitalny Oddzial Ratunkowy- pielegniarki
31 0dd2ial Reumatoloqicznv - pieleqniarki

Nocna i Swiqteczna 0pieka Zdrowotna w Dziale Pomocy
Dorainej- pielegniarki

33 Pielegrliarki Koordynu jqce w 0ddzialach Szpitalnych
34 Pielegniarki Epidemiologiczne
35 'flenoterapia domowa - uslugi pielsgniarskie

36

Program profilaktyka chor6b jelita grubego - uslugi
pielegniarskie


