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SPECYFtKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Dostawq mebli dla Dzienncgo Oddzialu Chcmiotcrapii Onkologicznci

w ramach Proiektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629 /17 pn. ,,Komplcksowa ntodcrnizacja I

wyposaZenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha lleskidzka - Dzicnncilo Chcmiotcrapii Onkologiczncj,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polozniczego wraz z Illokicm porodowym" zlo2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPM P.12.01.03-12.00- 12-031, /L7 ogloszonym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztlva Malopolskiego na lata 2014-ZOZO (Rp0 WM) do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Kod wsp6lnego slownika CPV: 33192000-2, 39113100-B

szerric' o zamrirvieniu zostalo opublikowane w Il iuletyuic Z,arrrriwieri l,uhliczuycll iv
cy ogloszcri w sicdzibie Zamawiajqccgo
r. oraz na stlonic intcrnotowcjw dniu 4r.09 ,lt
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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiai4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego

Zcsp6l Opicki Zdrowotnci
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

'IEL: (033) a72-31-oo
FAX: (033) 872-31.-rl

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeski dzka.p I

REGON: 000304415, NIP: SS2-L2-7 4-352

1.2 Tryb udzielcnia zam6wicnia
Zam6wienie publiczne udzielane lest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1579 ze zm.), z,wanq dalej ,,ustawE",
w trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto:i6 kwoty
okre3lonej w przepisach rvykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
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 jednolity: Dz. U. z 201,7 r. poz. 1579 z.e

2m.')
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2015r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, .iakich moie iqd,at zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 11-26),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawg przcliczcnia
warto5ci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2077 r. p oz. 247 7),

o RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2Z grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowiEzck
przekazywania oglosze6 UOPWE (Dz. U. z2O17r. po2.2479),

. Kodcks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 L-wietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 753, poz.7503 z p6t. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawia)4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurenc.ji i16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci iprzejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem izto2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania ofcrty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat sig z zawarto6ciA wszystkich
dokument6w skladajqcych siQ na SIWZ, kt6rq nale2y odczylyvvai wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany
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zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blol< "8", pigtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozstrchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa mebli wraz z monta2em przeznaczonych dla
Dziennego Oddzialu Chemioterapii Onkologicznej Zespolu 0pieki Zdrowotne, w Suchej
I3eskidzkiej, okreSlonych w zalEczniku nr 1a. Szczeg6lowe wymagania w stosunku do w/w
przedmiotu zam6wienia izakres zam5wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ. opis ten naleiy
odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre(ci spccyfikacji, bgdqcyrni np. wynil<icrn
udziclonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
2.1.1.Podanc wyrniary mebli sq orientacyjne. Zarnawiajqcy wymaga, aby potcncjalni Wykonawcy
przeprowatlzili przed zlo2eniem oferty wizjq lokalnq i na wtasny koszt i ryzyko przeprowadzili
pomiary w miejscach montazu mebli wymienionych w SIWZ.
Z.-1.2.W izja lokalna mo2e odby6 siqjedynie w obecno3ci przedstawiciela ZamawiajEcego w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiaiqcego.
2.1.3.'l'crmin wizji lokalnej: po wcze6niejszym uzgodnieniu z Dzialem Zam6wie6 publicznych,
tel.33 872 33 23
2.7.4.Po zakohczeniu wizji Iokalnej Zamawiajqcy wyda Wykonawcom potwierdzenie udzialu w
wizii. Potwierdzcnie nale2y dotEczyi do oferty.
2.1.5.0soba do l(ontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina Steczck tcl.669500437.

2.2. Przel<azanie mebli zostanie potwierdzone protokolem zdawczo- odbiorczym.
2.3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
2.4. T,amawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zanawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcA kluczowych
czg(ci zanr6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przcz wykonawcq czgsci zam6wicnia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom, i podania firm podwykonawcr.rw
(zal4cznik nr 1 do specyfikacjiJ.
Z.T.Zanawiaiqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.8. Zamawia)qcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. ZamawiajEcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. l'crmin wyl<onania zam6wienia:
Oferowane meble Wykonawca zobowi4zany jest dostarczyt i zamontowa6 w miejscu
wsf<azanym przez Zamawiaj4ce maksymalnie do 31.10.2018r.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielcnie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczcniu
oraz spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. hompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile
wynika to z udrqbnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ckonomiczna lub finansowa:
ZanrawiajEcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno56 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nic okreSlit warunku w tym zakresie.

#s'$"Jh,,"'Drlrl(
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4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcic
4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretncgo
zam6wienia, lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lEcz4cych
go z nirn stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wicnie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
ZamawiajEcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez
wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodz4 wobec
tego podnriotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5rviadczenia, wykonawcy mogq polcga6 na zdolnoiciach innych podmiot6w, jcsli podmioty tc
zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymaganc.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajEcego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba ie za

n ieudostqpnien ic zasob6w nie ponosi winy.

Jc2eli zdolnoSci tcchnicznc lub zawodowe lub sytuac.ja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj4cy
z.aiqda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajqcego zast4pii ten podrniot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai siq do osobistego wykonania odpowicdnicj
czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansowq lub
ekonomicznq, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.

V. OSwiadczcnia lub dokumenty potwierdzaiEcc spelnianie warunl<6w udzialu
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczcnia,

5.1. Do oferty ka2dy ivykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skiadania ofert
o6wiadczcnie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczcniu bqd4 stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2c wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siQ o zam6wienie przez wykonawc6w o3wiadczenic,
o l(t6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. O3wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazujc
spelnianic warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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

5.4. Wyl<onawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnicnia wobcc nich podstaw wykluczenia oraz spclnicnia w zakresie, w jakim powoluje
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siq na ich zasoby, warunk6w udziatu w postgpowaniu sl(iada tak2c oSwiadczenic, u

kt6rym mowa w punkcie 5.l specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.
5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stl'onie intcrnctowej informacji,

o kt6rej mowa w art. B6 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2noici lub braku przynaleznoici do tej samej
grupy kapitaiowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innyrrr
wyl<onawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wicnia.

5.6. W zal<rcsie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majq przcpisy Ilo zporzqtlt enia
Ministra ll.ozrvo.lu z dnia 26 lipca 20L6 r. w sprawie rodzaj6w dokumont6w, jakich mo2e
ZEdat zamawiaj4cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegaa sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5,7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiQbiorcy prowadzqcy dziaialno56 w formie sp6tki
cyrvilnej) s4 zobowiqzani ustanowid Pelnomocnika do rcprezcntowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W tal<irn przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udziclcnie zar.r.r6wicnia
publicznego s4 zobowiEzani do zloLenia w ofercie pelnomocnictwa

ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierad umocowanie do reprezentowania w
postqpo\^/aniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.I}. KLAI]ZUI,A INIIOIIMACYINA NA PODSTAWIE ART, 13 ITODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1, i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europcjsl<icgo i ltady (UIl) 2076/679
z clnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEZI(u z przetwarzanicm
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrel<tyrvy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2076, str. 1),
dalej,,ltoDO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Ilesl<idzkici z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspel(torem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana danc osobowe przetwarzane bgd4 na podstawic art. 6 ust. 1 lit. c llol)O w cclu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/l)ana danych osobowych bgdq osoby lub pocirrioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumcntacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art, 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

es\ r'4nroPolsr(A U nia Europejska
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stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefl publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z afi.97 ust. 1 usta\,ly Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je|elt czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowl,wania obejmujo caly czas trwania
umowy;
obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bczpoSrcdnio Pani/l)ana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy I)zp, zwiEzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b9d4 podejmowanc w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 R0DO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczEcych;
- na podstawie art. 16 IIOD0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. LB RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
1B ust.2 IIOD0 *xx;

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

nie przys+uguje Pani/Panu:
- wzwiqzkuzart. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przcnoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art^ 21 IIODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
icst art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przckazywania o6wiadczeli lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszyrn postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjc sE

przckazyra,ranc fakscm lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jcst forma
pisemna. leieli zamawiajqcy lub wJrkonawca przekazuj4 oiwiadczcnia, wnioski,
zawiadomicnia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodkriw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kaida ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potwicrdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zlo2ona w formie pisemnej.

6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysyla6 bqdf sklada6 na

adres: Zesp6i Opieki Zrlrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalr)a 22, 34-200
Sucha Bcskidzka .

6.4. Korcspondcncjq w formie faksu wykonawcy sE zobowi4zani przesylat na nunier (331

872-31.-1.1.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozs u ch ab es kid zka (dwp,p I

' w o(,'iente: inlo nocjo w tym zokresic jest $,ymogand, le2eli w odniesieniu .lo donego atltninistratora hb podmlotu ptz,etwarznjqcega istnieje
a bowi q ze k Wzn o czan i a i ns pe ktora ac hrony da nyc h oso bowych.
" WyJa;nlenle: skorzlstonte z prowa do sprostowanla nte naze skutkowot znionq wyniku pastQpowonio

o udzielenie zontiwienio publcznego ohi znionq p.stanowlel unowy w zokresle niezgodnyn z ustab'q Pzp aroz nie moze horusz,a( lntegrolnaici
protukolu araz jego ,a lqcznikdw.
"'WyJalntente: pru$'o do ogroniczenia przetworzanio nie ma nstosowania w odntesieniu do przechowwanla,w celu zopewntenia korzystonia ze
irodk'w ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizyczneJ lub pruwnel, lub z tlwogt na wozne vzglQdy interesu puhltcznego unii
Eu rop ej s k i ej I u b po t1 stwo .zlon kow sklego.
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6.6. Przeslanie l<orespondencji na inny adres lub numer niZ zostalo to okrejlone powyzej
mo2e skutkowai tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6g) zapozna(. sig z tresci4 przekazanaj
informacji wc wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cit. sig do zamawiaj4cego o wyja5nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treici specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonylvane zgodnie z

art. 3B ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjg w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6,5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tresci pisma i wklejenie jej do innego
.lol(umentu.
Wnioski izapytania nale2ypkladad dt-r konca dnia, w ktorynr uplywa pulowa lcrminu na
sl<ladanic ofcrt tj. do ..........11....09.2 0 I Br.

6.8. I(ontakt w sprawach zwi4zanych z wyjasnianiem tresci spccyfikac.ii: tel. (33) 872-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiEzania ofcrtq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zloionq ofertq przez okres 30 dni od uply'wu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.L. Ofertq nalcly sporzqd,zrd w jgzyku polskim, w formie piscmncj,
8.2. Do oferty naleiy dol4czyt. nastgpujace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik
nr I do spccyfikacji.

u.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy- zalqcznik nr 1a, sporzqdzony wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 1a do specyfikac.ji. (Arkusz winien zawiera( wszystkie
elvcntualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania),

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I zalqcznik nr 2 i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujAca wykonawcg w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wsl<azana jako upowa2niona do jego reprezentac.ji we wlaSciwym rcjestrzc lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Zalqcznrk nr 4 - oiwiadczenie IIODO.

[].3. Wskazanc jest aby wszystkie zapisane strony oferty byiy ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane Iub w inny spos6b

trwale zt4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki Iub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byt parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
rcprezcntowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszq strong oferty przetargowcj stanowii spis treSci zawierajqcy
wyl<az dokurncnt6w wchodzqcych w sklad oferty, z podanicm numeru strony ofcrty, na

kt6rej dany dokument sig zna.jduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

",,.,.#t-":5
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8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzan alternatylvnych Iub wariantowych nie bqdzie

brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
B.B. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi1zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. KaZdy wyl<onawca mo2e zloiyi tylko ,ednE ofertQ.

8.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajcmnicQ przcdsigbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, je2eli wykonawca nic
p6i:niei z w tcrminic skladania oferl zastrzeZe,2e nie mog4 one by6 udostgpnione oraz
wykaie, 2e zastrze,one informacje stanowiE taiemnicA przedsiqbiorstwa, W takrm
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkic
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjAtkiem informacji bgdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsigbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny 1ry6 zloLone w drugiej czq3ci oferty oznaczonej napiscm

,,lnformacje zastrz.eLone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poulno(ci informacji, Zamawiaj4cy nie bicrze odpowiedzialno(ci za ewentualnc
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii Iub wycofat ofertq przed uply,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne

oiwiadczcnie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku zc

znrianq. Calo56 powinna by( zlo|ona w kopercie oznakowancj ,,ZMIANA OFIllll'Y".
Wszystkic wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnieZ przypadku zmiany
ofcrty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlozyt jednoznacznc pisemnc

oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiai4cy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,

ktrirej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania ofcrty informacje w nicj
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u

zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i

uslug, zamawiajqcy w cclu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ccny
podatck od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tynri
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqccgo, czy

wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq [rodzaj] towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzic
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazui4c ich warto56 bez kwoty podatku.]eZeli
zlo2ono ofcrtq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnic z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej ofcrty lub oferty z najniiszq cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z, tymi przcpisami. W
zwi4zku z lym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bgdzie mial obowiqzel<

rozliczyt.
8.13. Ofertq nale?y zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b

gwarantujEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartosci oraz zabez.pieczajqcy jcj
nienaruszalnoS6 do tcrminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadrcsowana ',vcdlug
poni2szego wzoru:

: ". ' ,t'!r': "
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Nazwa i adres wykonawcy
zsspdr, oprExr zDRowo'tNEJ

OZtel ZRtlOWte ru pUnllCZtlyCil
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIIJ NA:
Dostawq mebli dla Dziennego Oddzialu Chcmiotcrapii Onhologiczncj

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01,.03-12-0629/17 pn. ,,Kompleksowa
modernizacja i wyposa2enie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Besl(idzka - Dziennego

Chemiotcrapii Onkologicznej, Neonatologiczncgo oraz Ginekologiczno - pol02niczego wraz
z Illokiem Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr IlpMIr.1Z.01.03-12.00-
12-031,/1.7 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Matopolskiego na lata2014-2020 (liPO WMJ do Dzialania 12.1 Infrastrrrktura ochrony

zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
- SPR

Nr sprawy: 2O2.V.01.0 /DZI' / 62/lt)
Nie otwiera6 prz ed.21,.09.2078 r. godz. 11:00x

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I piqtro

*r, prapadkl ,-1niatry /emiw tklalania olEn la/eA wpitai obowittilj4A ()khtd/t4r) tnli/
8.1.4. Wsl<azane jOst, aby wykonawca umiesci] w kopercie zawierajqcej olortq r6wnicz

osobnq kopertg zawierajqca dokumenty zastrzeione, jeLe\i zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

IX. Termin oraz miclsce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Ofcrty nalezy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
lllok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nio priTniel niZ do dnia
2l.O9.ZOlA r. godz. 10:00, Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnic z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Micjsce i termin otwarcia ofert.
0twarcie ofert odbqdzie siq w dniu 21.09,2018 r. godz. 11:00., w Dziale Zam6wiefr
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suche.i Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajACy poda informacje okre(lone w art. B6 ust. 4 usta\af/.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
inlormacje dotycz4ce:

a] kwoty, iaka zamierza przeznaczyf na sfinansowanie zam6wienia;
b) lirrn oraz adres6w wykonawc6 w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunl<6w platno5ci

zawartych w ofertach.

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

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VA1' [z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikac.li).
... .-,,1.J.s
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10.2. Wszystkie wartoSci cenowe naleiy poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch micjsc
po przecinku).

10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto [z podatkiem VAT]. W przypadku, o

kt6ryrr mowa w punkcic 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq ccna jako,,cena

brutto" nic moie zawiera6 podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.

10.4. Warto(f ofcrty jcst to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Krytcria oceny ofcrt, ich znaczcnie oraz spos6b oceny ofcrt.
l.Occnianc krytcria i ich ranga w ocenie,

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowcj poszczc96lnych krytcri6w

n. Cena oferty Cn x 100 ntk. =Cx Ranga (600/o)

CK

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Il. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiEce. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzoru

Gk x-l!0-plk- = G x Ranga (20%J
Gn

gdzie : Cn - najdluiszy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Gk - termin proponowany przez d,anego oferenta
G - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. '[crmin dostawy

Mal<symalny wymagany tcrmin dostawy - 31.10.2018r. Kr6tszy zaoferowany tcrmin
oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga(20%J
TK

gdzie : Tn - naikr6tszy termin zlozony w caloici zam6wienia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
'l' - ilo(t punkt6w uzyskanych przez oferenta

bg dz ic

Krytcria occny Ilanga Spos6b oceny

Cena 6Oo/o Wg wzoru

Okres gwarancji 2Oo/o wg wzoru

Termin dostawy 2Oo/o Wg wzoru

l,i-$ -llfi;;"
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XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w cclu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zarnawiaj4cy poinformuje niezwtocznie wszystkich wyl<onawc6w o:

12.1.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, jeZeli jest mie,sccm wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dziatalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty, a tak2e punktacjg przyznanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert ilEcznq punktacjq,

12.1.2. wyl<onawcach, kt6rzy zostali wykluczcni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzuconc, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i5, braku r6wnowaZno5ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno5ci,

12.1.4. uniewa2nieniu postQpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zarnawiajqcy przeSle umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawcriw wsp6lnic ubicgajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moire 2qda( - pt'zcd zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6ipracg tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczcnie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugu.iq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczeg6towe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz
postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjorn wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zalaczniki:
1. Formularz ofcrly - zatilczuil( nr 1,

2. Opis przedmiotu zanr6wienia - zalqcznik nr 1a
3. 0Swiadczenie wyl(onawcy - zalEcznik nr 2,2a,.
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3
5. OSwiadczenie RODO- zalqcznik nr 4.
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