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I. Informacic o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiaiEcego:

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

TEL: (033) 872-31-o0
FAx: (033) 472-3L-rL

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

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych ftekst ,ednolity: Dz.U. z 2077 r. poz. 7579 ze zm.), zwanq dale, ,,ustawq",
w trybie przetargu nicograniczonego. Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSi kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielcnia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Itzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm,)

o RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodza j6w dokument6w, jakich mo|e i4dai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udziclenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2076r. po2.1726),

r IlozporzEdzcnic l)rczesa llady Ministr6w z dnia 2B grudnia 2017r. w sprawie
6rcdnicgo kursu ztotcgo w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
wartoSci Zam6wicri Publicznych (Dz. U. z 20 17 r. poz. 247 7),

o Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoici Zam6wiei, oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. z 20\7r. poz.2479),

. Kodcks Cywilny,

. Ustawa z dnia L6 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2 0 0 3r. Nr L53, poz^ 7503 z p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podrrioty ubiegaj4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
l<onkurencji i r6wnc traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.
7.6 Ofcrenci ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem ofcrty. Zaleca
sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy,
l.T.Przygotowul4c ofcrtg wykonawca winien dokladnie zapoznai sig z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladajqcych sig na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywa6 wraz z ewentualnymi
rnodyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego-
1.8 Formularz spccylikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zaintercsowanym oferentom w sicdzibie zamawiajqcego,34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22,Blok"B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
Z. L. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa material6w eksploatacyjnych do terapii

nerkozastqpczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA.
Szcze96iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zaiqcznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczylywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bgdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sq szacunkowym
zapotrzcbowaniern na 12 rniesiqcy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
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czqSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.
2.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i

oceny ofert , a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczaj4cych do obrotu i uZywania na tcrenie polski.

2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq3ciowych.
2.5. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.7.Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.10. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych-
2.11. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.12.2019r. bez wzglgdu na stopieh realizacji.
Dostawy odbywai siq bqd4 sukcesywnie na podstawie zam6wie6, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

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

wykluczeniu oraz spelniajq warunki udziatu w postqpowaniu.
4.2. Warunkr udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnodci zawodowe1,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytnacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okre6lii warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoie @chniczna lub zawodowa:
Zamawiai4cy nie okre(lii warunku w tym zakrcsie.

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
konkrctnego zam6wienia, lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego 14czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu , 2e realizujqc zam6wienic, bgdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacjr
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmloty tc zrealizuiq roboty budowlane lub usiugi, do rcalizacji kt6rych tc zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowe.j Iub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6rv zobowiqzar sis do udostqp"'""'1.1iii.f 
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szkodq poniesion4 przez zamawiajecego powstal4 wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
ZamawiaiEccgo zastqpil tcn podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wykaZe zdolnoSci
technicznc lub zawodowe lub sytuacjg finansowE lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w art.22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym naleZyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek 14cz4cy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuie rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, Zamawiaj4cy wymaga dokument6w, kt6re okreSlajq w szcze96lnoSci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
bl spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
c) zal<res i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postQpowaniu dotyczqcych raryksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrcalizujc roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci
dotyczq.

V. Oiwiadczcnia lub dokumenty potwierdzal4ce spclnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wyl<onawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczcnic w zakrcsic wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bqd4 stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o3wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nic wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcic 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w lakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu skiada takZe oSwiadczenie, 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. B6 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o(wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do tej samej
grupy kapitalowcj, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wyl<onawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e )qdai zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
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5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wicnia w rozumicniu art. Z3
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadzqcy dzialalno6i w formie sp6iki
cywilnejl s4 zobowiqzani ustanowid Pelnomocnil<a do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzant do zloienia w ofercie Petnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikac.ii.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu izawarcia unrowy.

5.8. KLAUZUI,A rNIOIIMACYTNA NA PODSTAWTE ARl'. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i2 rozporzqdzenia Parlamentu Duropejskicgo i lfady [UIr) 2076/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwt4zku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeply.wu takich danych oraz uchylenia
dyrekty"wy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. tJE L tl9 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,ROD0", inforniujq,2e:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zcsp6l Opicl<i Zdrowotnci w Suchel
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
inspektorcm ochrony danych osobowych w Zespole Opicki Zdrowotnej jest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. i. lit. c IIODO w celu
zwiqzanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami lrani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 usta\ay z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieit publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018J, dale.i
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielcnie zam6wienia, a jeieli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obcjmuje caly czas trwania
umowy;
obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwr4zanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publcznego; konsekwenc.je
niepodania okre6lonych danych wynikalq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 ILODO prawo dostqpu do danych osobowych I)ani/pana

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

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

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

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 ITODO;

I
,1i"rol'.oif... ,,':'

fi'rilt 
?'rl"id tn' '

"--'.sii6;;;'



osobowych, gdyi podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informaclc o sposobie porozumiewania siq Zamawial4cego z wykonawcami,
przekazywania oiwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumicwania sig z wyl<onawcami

6.1. W ninicjszym postQpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
piscmna. Jc2cli zamawiajqcy Iub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informac.je za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektronicznq, kaida ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potwic rdza f,rkt ich otrzymania.

6.2.Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemne.j.
5.3. Korespondcncjg w formie piscmnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylat b4dl skladai na

adrcs: Zcsp6i Opicki Zdrowotncj Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Ilcskidzka .

6.4, Korcspondcnciq w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przcsylat na numer (33)
872-3L-t7.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej naleZy kierowa6 na adres:
zozsucliabeskidzka@wp.Bl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okrcSlone powyZej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiajEcy nie bgdzie m69I zapozna6 siq z treScizl przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6cii sig do zamawiajqcego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci spccyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgd4 dokonywane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nicnic trc6ci specyfikacji naleZy przesylat na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wniosi<i i za pytJ n ia nrle2y skladat do korica dnia, w kt6rym uplywa polotva terrrinu nil
sklrJ;nre o [crt tj. do . il6...ol.zO t Sr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyjasnianiem tresci specyfikacji: tcl. (33J 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyia, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqz.any zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

' Wyjainienie: informacja w qtm zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego adminisffatora lub
podmiotu przed,vorzojqcego isthieje obowiqzek wyznoczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjoinienie: skorzystonic z prawa do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku postQpowania
o udzieletlie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie no,e narusz,qt integrolnoici protokolu oraz jego zolqcznik6w.
"' Wyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywonia, w
celu zapewnienia korzystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby lizycznei lub
prownej,lub z uwagi na waine wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego.
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VIII. Spos6b przygotowania oferty,
8.1. Ofertq naleZy sporz4dzit. w jgzyku polskim, w formie pisemnel.
8.2. Do oferty nal eLy dolqczyt. nastgpujEce dokumcnty:

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

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
r.tykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalEcznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera( wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 t 2a do
srwzJ.

8.2.4. Petnomocnictwo - do reprezentowania u,ykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wta5ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno5ci gospodarczej.

8.2.5. OSwiadczenie RODO- zal4cznik nr 4.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumcrowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumcntu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowaZnionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowil spis tre5ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ zna.iduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatpvnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg ispowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
8.9. KaZdy wykon awca moLe zlo|yi tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiECych tajemnicg przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc]i, je2eli wykonawca nie
p62niej niz w terminie skladania ofert zastrzeZe, Ze nie mogE one byi udostqpnione oraz
wykaie, ie zastrzeione informacje stanowi4 tajemnicq przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czg5ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystlde
wynaganc dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bgdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsigbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny by,t zloLone w drugicj czqsci ofcrty oznaczonej napiscm
,,lnformacje zastrze?one" - W przypadku gdy wykonawca ni.e zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnodci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub irycofai ofertq przed uplyr,vem terminu skiadania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca wlnien zloiyt jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumcnty wymaganc w zwiqzku ze
zmian4. Calo5i powinna byi zloiona w kopercic oznakowancj ,,ZMIANA OFEIITY".
Wszystkie wymagania dotyczAce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloZyi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofcrt Zamawrajqcy sprawdzi
skuteczno66 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zloZonymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy

,,,.,J.n,u
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8,12.W przypadl<u zlo2enia ofcrty, kt6re.i wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatl(u od towar6w i
uslug, zamawiaiqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada.j4c ofertg, winien poinformowai Zamawia)4cego, czy
vuyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwq [rodzai] towaru lub usiugi, kt6rych dostawa lub (wiadczenie bqdzie
prowadzii do jcgo powstania, oraz wskazu.j4c ich wartosi bez kwoty podatku. Je2eli
zlo|ono ofertg, kt6re; wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowcgo zgodnic z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najl<orzystniejszej ofcrty lub oferty z najnt2sz4 cenq dolicza siq podatek od towar6w i
usiug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

B.13. Ofertq naleiy zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuj4cy zachowanic w poufno6ci jcj zawartoSci oraz, z.abez-picczaj4cy jej
nienaruszalno56 do tcrminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
poniTszcgo wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAT ZAM0WIEw pUnUCZiVyCH

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

Dostawa material6w eksploatacyjnych do terapii
nerl(ozastQpczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA.

Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /59 /78
Nic otwiera6 przed 05.10.2018 r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C, I 1 tro
*u pr4.parlktr 1niary temtiw <lac/ania oJcrt nahry wpita/ obawi4qtrj4cl @ktralry) *ntin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2

osobnq I<opertq zawieraj4ca dokumenty zastrze2one, je2eli zachodzi przypadek
ol<rcSlony w pu nkcie 9.1.

IX. Termin oraz miejscc skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i tcrmin skladania ofert.

0ferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
05.10.2018r. godz, 10:00. Oferty zlozone po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 05.10.2018. godz, 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okreSlone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofcrt ZamawiajEcy zamieSci na stronie intcrnetowcj
informacje dotycz4ce:
a] kwoty, jak4 za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ frrm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci . , nor.-

..,.,'\s"zawart,ch w ofertach 
$rq _,,.,*
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Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przcdmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikac.ii).
10.2. Wszystkie warto3ci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty naleZy podad cenQ brutto (z podatkiem VAl). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.1.2 specyfikacji podana przcz wykonawcg cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzujqcego w I,olscc.

10.4. Warto56 ofertypakiet )est to suma wszystkich jego skladnik6w, I<t6re sq
iloczynem

iloSci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
I I. l.0ccniane krytcria i ich ranga w ocenie.

Wg wzoru

11.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty

Cnx 100 ptk. =Cx Ranga
CK

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy o wadze 100/o

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Kr6tszy zaoferowany termin
bqdzie oceniany wg wzoru: od 1-4 dni roboczych- 1 pkt, 5 dni roboczych -0 pkt.
Wartos6 punktowa oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 10%

c) Termin wa2no6ci o wadze 3070
Minimalny wymagany termin waZnoici wynosi 12 miesiqcy. Dlu2szy zaoferowany termin
bgdzie oceniany wg wzoru: termin wa2no5ci powy2ej 1 roku- 1 pkt, tcrmin wa2no(ci 1 rok- 0
pkt.
WartoSi punktowa oferowanego terminu wa2noSci x 100 pkt x 30%

-''"*f'.I{if*

Kryteria oceny Ranga S pos6b oceny

600/o wg wzoru

'l'ermin dostawy l0o/o Wg wzoru

'[ermin wa2noici 30o/o
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XII. Informacjc o formalno6ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

L2.L. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.1.L. wyborze najkorzystniejszei oferty, podajEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonyr,vania dzialalno6ci
wykonawc6w, l<t6rzy zlo?yli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i 14czn4 punktacjg,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wyl<onawcach, I<t6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spelniania wymagaf dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.L.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internctowcj.

12.2. Zamawial4cy przcSlc umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojcj sicdziby w cclu podpisania umowy.

L2.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajzlcych sig
o udziclcnic zam6wicnia publicznego zamawiajEcy moie Zqda( - przed zawarcicm
umowy - umowy regulu.j4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytcgo wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
r.tykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnej.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI usta\.ry.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalQczniki:
1. Formularz ofcrty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo - cenowy - zalqcznil< nr 1a
3. Oswiadczenia wykonawcy - za+qczniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.

5. 0Swiadczenie ROD0- zal4cznik nr 4
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