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l. lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-31-00
FAx: (033) 872-3r-tt

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

REGON: 000304415, NIP z 552-12-7 4-352
1.2 'l'ryb udziclcn ia zam6wienia
Zam6wicnic publiczne udzielane jcst zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wie6 publicznych (tekst jcdnolity: Dz.U. z 2077 r. po2.7579 ze zm.), zwan4 dalej ,,ustaw4",
w trybic przetargu nieograniczonego. Warto36 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i 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
Pzp.

1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 201,7 r. poz. 7579 ze

zm.l
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokumcnt6w, iakich moie i4dat z,amawia)4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U,227 lipca2016r. pol,7726),

. RozporzEdzenie Prezcsa Ilady Ministr6w z dnia 2B grudnia 2017r. w sprawie
3rcdnicgo kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2077 t. poz. 247 7),

t Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto(ci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazyrvania ogloszef, UOPWE (Dz.U. z2Ol7r. po2.2479),

. Kodcks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwictnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 z.p6t.zm)

1.5 W niniejszej procedurze przctargowej Zamawiaj1cy bgdzie jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubicga,4cc sig o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanic uczciwej
konkurencjii r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto3ci.

1.5 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

7.7.Pr7,ygotowujqc oferte wykonawca winien dokladnie zapoznat siqzzawartoSciE wszystkich
dokunrcnt6w skladajqcych sig na SIWZ, kt6rq nale2y odczytryaiwrazz ewentualnymi
rnodyfil<acjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawialqcego.

1.8 Formularz spccyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zaintcrcsowanym ofercntom w siedzibic zamawiajqc ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", pigtro lV, oraz na stronie internetowel www.zozsuchabeskidzka.ol.
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II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przcdmiotem zam6wienia jest dostawa sprzqtu medycznego (st6l zabiegowy, lampa
operacyina, aparat EKG) wraz z instalacj4 iuruchomieniem, okreslonego w zalqczniku nr 1a-
pakiety 1-3J. Szczcg6lowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres
zam6wicnia zawicra zalqcznil< nr 1a do SIWZ. Okrc6la on parametry wymagalne - graniczne i
ocenianc. Opis tcn nale'y odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji,
bqdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc5w. Oferta, kt6rej
sprzQt nic bqdzic spclnial warunk6w granicznych zostanie odrzucona.



2.2, Zamawia)qcy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie nowy, nieuzywany, rok
produkcji nie starszy niZ 2 018.
2.3. Zamawiajqcy rvymaga, aby zaoferowany sprzgt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy
do podjgcia dzialalnoSci medyczne.i, bez dodatkowych zakup5w i inwestycji .

2.4. Wykonawca po przekazaniu do bie2qcej eksploatacji i odbiorzc przt:z ZanawiajEcego
urzqdzenia, potwierdzonego protokolcm zdawczo- odbiorczym zobowiqzany jcst do
przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w zakresie obslugi dla pcrsonclu Zamawiajqcego.
2.5. Zamawiaj1cy dopuszcza skladania ofcrt czg6ciowych na pal(icty.
2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wierl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
Z.B. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wyl<onawcq kluczowych
czqSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcg czgsci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania lirm podwykonawc6w
fzatqcznik nr 1 do specyfikacji.
Z.9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usrawy
fzatrudnienie na podstawie umowy o pracgJ.
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowcj.
Z.\1. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.\2. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.13 Obowiqzki Wykonawcy:

aJ Dostarczenie sprzQtu do Zamawiajqcego.
bJ Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- instrukcji obslugi w jgzyku polskim,
- kart gwarancyinych,
- paszportu technicznego

c) Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajqcego.
III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzqt Wykonawca zobowiqzany lest dostarczyt. i zamontowat w miejscu
wskazanym przez Zamawiajqce maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy.

lV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu

oraz spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okre6loncj clzialahioSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okreilil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub flnansowa:
Zamawiajacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okreilii warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzcnia spelniania warunl<6w, o l<t6ryclr urowa w punl<cie
4.2.2 | 4.2.3 specyfikac.ii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do I<onkrctncgo
zam6wienia, lub jcgo czq3ci, polegai na zdolno6ciach tcchnicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomiczncj innych podmiot6w, niczalcZnic od charal<tcru
prawnego 14czqcych go z nim stosunkriw prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawiajecemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowat niczbgdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez innc poclmioty zclolnoSci tcchnicznc
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozrvalajq na wykazanic przcz

"l'"t]*0o""'
'"'*" t"" l"t**'3*



wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzE
wobec tcgo podmiotu podstawy wykluczcnia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odnicsicniu do wanrnl<6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli podmioty
te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion 4 prz-ez zamawiaiacego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w,
chyba 2e za nicudostQpnicnie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o l<t6rym mowa w ust. 1, nie potwierdza.iE spelnienia przez wykonawcq warunk6w
udzialu w postqpowaniu Jub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawiaj4cy zai.qda, aby wyl<onawca w terminie okre5lonym przez Zamawiaj4cego zastqpil
tcn podmiot innym podmiotcrn lub podmiotami lub zobowiqzai siq do osobistego wykonania
odpowicdnicj czqSci zantrir"vicnia, jc2eli wyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe Iub
sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.

V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dziefi skladania ofert

oiwiadczcnic w zal<rcsic wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawartc w oSwiadczcniu bqd4 stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczcniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lncgo ubiegania siQ o zam6wie nie przez wykonawc6w o:iwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianic warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym nrowa w punl<cie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wyl<luczcnia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, l<t6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobcc nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada tak2e o3wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe.i informacji,
o kt6rcj mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqz,any bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oiwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleZno3ci do tej samej
grupy kapitalowej, o l<t6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo,eniem
oSwiadczcnia, wykonawca mo2c przcdstawiC dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6ccnia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wicnia.

5.8. W zakrcsic nic urcgulowanym specyfikacjq, zastosowanie maiq przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2015 r. w sprawie rodzajow
dokument6w, .iakich moZe z4dai zamawia)acy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.9. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.9.1. Wykonawcy wsp6)nic ubicgajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowic konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dzialalno66 w formie sp6lki
cpvilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
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ustanawiajqcego Pelnomocnil<a, o kt6rym mowa w rou)ziale Vlll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprczentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowanlu i zawarcia unrowy.

5.10. KLAUZULA INTORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i Z rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i l{ady (UIll 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzl<u z pr"zotwat.zanicm
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu tal(ich danych oraz uchylcnia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (t)2. t)rz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,R0D0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jcst Zcsp6l Opiehi Zdrowotnel w Suchcl

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opiel<i Zdrowotncj jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art.6 ust. 1 lit. c ltoDo w celu
zwiqzanym z w/w postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publiczncgo;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6ryrn udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oraz al't. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wicfi publicznych (Dz.lJ. z 2017 r. ytoz. 1,579 i 2078), dalaj
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielcnic zam6wicnia. a jeieli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obcjmujc caly czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przcpisach ustawy Pzp, zwiqz.anym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wicnia publicznego; konsckrvcncje
niepodania ol<reSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych dccyzjc nic bqcl4 podcjrnowanc w sposrib
zautomafyzowany, stosowanie do art. 22 IIODO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 IIODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 1B IIODO prawo 2qdania ocl ildntinistlatora ograniczcnia

przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
1B ust. 2 R0D0 ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu 0chrony l)anych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Patra clotyczqcych narusza przcpisy
RODO;

. nie przyslugu.le Pani/Panu:
- w zwi4zkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 ITODO;

- na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wolrcc przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstawE prawnq przetwarzania t)ani/lrana danych osobowych
iest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.

' Wyiaintente: inlormocjo w tyn nkresie jest wyna!)ono, je2eli w odniesie tr do doneso a(l,nhttttrotoru lub pottniotu przetwurzajqccsa isLnie)e
o bow iqze k wyzno cze n t a I ns pekto ro oc h ra ny d a nych aso b otrych.
" WyJaSnienle: skorzystonle z prawa do sprostowonlo nte no,e sk/tkowol zmiott.t wyniku postQpwaniu
o udzielenie zandwienia publlcznego onl znlanq postano$lle unoi)y lt 2okresle nlezgodnyn z ustowq Pzp oraz nie moic naruszut lntegrohrclct
protokolu o.az )ego zolqcznikdw
"' W otnlenle! prawo do ogroniczcnla Wzetworzatia nle ma zostosot lonla w odnleslenlu (lo pruechowywanlo, w ceh zapewnlenio kony*anto ze
lrodkdw ochrony prownej lub w celu ochrony pruw inneJ otoby Jlztcznel lub prawnej, lub z ut\)osl na wa2ne wz!)le.ly tntcrcsu publtczneso Un
Eu ro peJs ktej I u b po tts twa czlo nkowski e go.
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VI. Informacie o sposobic porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przckazywania o5wiadczcri lub dol<umcnt6w oraz wskazanic os6b uprawnionych do
porozumicwania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przcl<azy"lvanc fakscnr lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. lcLeli zamawiaiEcy lub wykonawca przekazuiE o5wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacle za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczna, kaida ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potlvierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloTorra w formic pisemnej.
6.3. Korcspondcncjq w formic piscmncj wykonawcy sq zobowi4zani wysylad bqdZ sklada6 na

adrcs: Zcsp6i Opiel<i Zdrowotncj Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha llcsl<idzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sa zobowiEzani przesylai na numer (33)
872-37-1.7.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznei naleiy kierowai na adres:
zozsrrcha beskidzka(0wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
mo2c skutkowai tym, ie z.amawiaiqcy nie bgdzie m6gl zapoznai siq z tre6ciq przekazanej
in formacji wc wla$cirvynr tcrminie.

6.7. Wykonawcy rnogq zwr6cii siQ do zamawiajqcego o rvyja5nicnie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia trcsci spccyfikacji oraz je) ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiaiacy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre5ci speryfikacji naleiy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie iel do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nalezy skladac do korica dnia, w kt6rym upiywa polowa terminu na
s I<Iada n i c . ft m ri rl o ...O1^,1Q.......20rcr.

6.8. Kontakt rv sprawach zwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji: tel. (33J 872-33-23-
Sabina Stcczck, Agnicszka llajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Tcrmin zwiqzania ofcrt4.
Wykonawca pozosta.ic zwiEzany zlo2onq ofert4 przez okrcs 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania ofcrty.
8.1. Ofcrtg naleiy sporzqdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nalezy dolqczyi. nastepuiace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy fornrularz oferty, sporzqdzony wcdlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
rrr I do spccyfik:cji.

8.2.2. Wypclniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy All<usz cenowy- zalqcznik nr 1a ( oferowany pakiet), sporzqdzony
wcdlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien
zawierat. wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postgpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4, Pclnomocnictwo - do reprczentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
rcprczcntowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
rcprczcntujEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana ial(o upowainiona do jego rcprczcntacji we wia6ciwym rejestrze lub
cwidencji dzialalno6ci gospodarczej.

8.2.5. I)okumenty potwierdzai4ce, ie oferowany sprzQt spelnia wymagania
Zamawiaj4ccgo- dokument potwierdzaiacy dopuszczenie do stosowania na terenie
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Kraj6w Unii Europejskiej (w tym na tercnie Polski), zgodnie z ustawq z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz.679) wpis ( zgloszeniel do
rejestru wyrob6w medycznych, deklaracja zgodnoSci dla zaofcrowanego wyrobu,
wyr6b oznaczony znakiem CE- zgodnie z wymaganiami okre5lonymi w
zalqcznikach do SIWZ nr 1a.

8.2.6. Dokumenty techniczne, katalogi itp. potwierdzajEce spetnienie wymaganych i
oferowanych parametr6w technicznych.

8.2.7. ZalEcznik nr 4 - oSwiadczenie IIODO.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony olerty byly ponuntcrowano.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony ofcrty byly zszyte, zbindowanc lub w inny sposrlb

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszq byi parafowane wlasnorgcznie przez osobg upowa2nionA do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad ofcrty, z podanicm numcru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sig znajdu,c oraz ilo56 wszystkich str.on o[crty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzan alternatyrvnych lub wariantowych nie bqdzic
brane pod uwagg ispowoduje odrzuceuic oferty.

B.B. Wykonawcy ponoszq wszelki e koszty z.wiqzane z pruygotowanicm i zlo2cnicm ofe rty.
8.9. Ka2dy wykonawca moze zloiyi tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie uiawni informacji stanowiqcych taicmnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2cli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrueie,2e nie mogE one by6 udostgpnione oraz
wyka'e, Le zastrzeaone informacje stanowiE tajemnicQ przcdsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta sklada.Ia sig z dwriclr rozdziclonych czglci. C.zqtt
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawicr-ai wszystkio
wyma8ane dokumcnty ol<rcslone w spccyfil<acji, z wy;:1tl<icm itrforrnacji bgdacych rv
ocenie wykonawcy tajemnicq przcdsigbiorstwa. lnfbrtDacjc st:lnowizlcc tajemnicq
przedsigbiorstwa powinny byt zloLone w drugie.i czqsci oferty oznacz.onej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabczpicczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowicdzialnoSci za cwentualnc
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o ktrirych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai ofertq przcd up]ylvcm tcrnrinu sl<]adania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloLyt jcdnoznacznc piscmn0
o6wiadczenic o tym co ijak zostalo zmicnione oraz dokumcnty wymaganc w zwiqt)<u za
zmian4. Calo5i powinna byt. zloiona w kopercie oznal<orvancj ,,ZMIANA OliElt'l'y".
Wszystkie wymagania dotyczqce sktadania ofert dotyczE r6wnic2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2yt. jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofcrt Zalrawiajqcy sprawdzi
skutecznoii zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlolonymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w nicj
zawarte nie zostanE odczytane - zostanic ona zwr6cona wyl<onawcy,

8.12. W przypadku zlo2enia oferty, ktrlrcj wybrlr prorvadzilby cio powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przcpisami o podatl(u ocl towar6lv i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przcdstar,vioncj r,v nicj ceny
podatek od towar6w i uslug, ktriry mialby obowi4zel< rozliczy( zgod,nie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqccgo obowizlzl<u podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub Swiadczcnie bqdzie
prowadzii do.iego powstania, oraz wskazujEc ich wartosi bez kwoty podatku. Je2eli
zloZono ofertq, kt6rej rvyb6r prowadziiby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku ocl towar.riw i usiug, do ceny
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najkorzystniejszcj olclty lub oferty z najniZszE cenq dolicza sig podatek od towar6w i
uslug, ktriry zanrawiajzlcy mialby obowiqzel< rozliczyi zgodnic z tymi przepisami. W
zwiqtku z tyrn, w tal(irn przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,ccna brul.to" nic moic z.awiarat podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowi4zck rozlicz.yi.

8.13. Ofertq naleiy zlozyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamknigta w spos6b
gwarantujqcy zachowanie w poufnoSci iei zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy je1

nicnaruszalno(i do tcrminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazr,va i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZt At ZAM6W tEtt pUSLICZr.tyCH

34-200 SITCIIA IIESKIDZK , ul. Szpitalna 22
OFEIII'A W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa sprzQtu medycznego"
Pakiet nr,................

N r sp rawy: ZOZ.V .O7O / DZP / 69 / 1.8

Nie otwierai przed 15.10.2018 r. godz. 11:00+

I)ostarcz t do Sel<rctariatu blok C, I tro

*w 
2r4palktr ywi,ury rtrmim tklalania o-fert tu/e4, wlitul abowi4iyilg, (aktaa/a1) termit

[].1.4. Wskazanc jcst, aby wyl<onawca umieicil w kopercie zawierajqcej ofertg r6wnie2
osobnE kopertq zawierai4ca dokumenty zastrzeione, je?eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz micisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy skladat w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6lniej ni2 do dnia
15.10.2018 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Micjscc itcnnin otwzrrcia ofcrt.
Otwarcic ofcrt odbqdzie sig w dniu 15.10.2018r. godz. 11100, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opicki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiacy poda informacje okreSlone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niczwlocznie po otvvarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakq zatnierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b] fi rrn oraz adrcs(rw lvyl<onawc6w,l<t6rz.y zloiyli oferty w terminie;
c) ccny, tcrnrinu wyl<onania zam6wienia, okresu gwarancii i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
Informacjc tc zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzezenicm przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkic warto6ci ccnowc nale2y podad w zlotych (z zaokrqglcniem do dw6ch miejsc

po przccinl<uJ.
10.3. W Formularzu ofcrty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VATJ. W przypadku, o

kt6rym nrowa w punkcic 8.12 specyfikacji podana przez, wykonawcg cena jako ,,cena
brutto" nie mozc zawiera6 podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. Warto6. oferty iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
,. ,.... . !,n\ 
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Kryteria oceny IlanHa
Cena 6Oo/o Wg wzoru

Oceno techniczn0

'l'ermin dostowy

iloSci i ceny jcdnostkowci nctto x stawl<a VA'l'.
XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenic oraz sposrib occny ofcrt.
l.Oceniane krytcria i ich ranga w occnie.

ilOo/o wfl wzoru

LOo/o Wg wzoru

2,Spos6b obliczania wartoSci punhtowei poszczeg6lnych hryteri6w

A, Cena oferty Cnx 100ntk. =Cx Ranga (60%J
CK

gdzie Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wicnia
Ck - cena propon owa\a przez. danego ofcrenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Ocena techniczna
Sprzqt oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre5lonych w ofercie przetargowoj.

ocena sprzgtu nastEpi w U etapach. tj:

- sprawdzenie warunk6w granicznych jal<o bczwzglqdnie wymaganych, ich
niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty,

- oraz analiza parametr6w ocenianych, l<t6rym jcst przypisana punktacja ol<roslona w
zaiaczniku nr 1a, do SIWZ. Liczba punl<t6w przyznana ofcrcntowi w danym paramctrzc
bqdzie zale2na od potwierdzenia przez niego spelnienia wymaganych parametr6w i
oceniana wg wzoru.

Tk * 100 nkt = 'l'* Ranca (300/n')

ln

Gdzie:

Tn - maksymalna iloSd punkt6w uzysl<ana w kryterium,,paramctry tcchnicznc"
Tk - iloS6 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry technicznc"
T - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta za,,parametry techniczne"

C. Tcrmin dostawy
Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 6 tygodni. Krritszy zaofcrowany tcl.rnirl
bqdzie oceniany wg wzoru.

Tn x 100 Dtl(. =TxRanga(10%)
1'k

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zlo2ony w caloici zam6wicnia
Tk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta
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XII. Infornraclc o formalnoiciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w cclu zawarcia umowy w sprawic zam6wienia publicznego,
12.1, T,amawiajEcy poinformujc niezwlocznic wszystkich wykonawc6w o:
7Z.1.7.wyborzc n ajko rzystlli c.iszcj oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo
miejsce zamieszkania i adres, ,ezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci wykonawcy,
kt6rcgo ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeicli s4 micjscami wykonywania dzialalnodci wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty, a
tal<2e punktacjg przyznan4 ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert ii4czn4 punktacjq,
L2.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wyl<onawcach, l<t6rych ofcrty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadl<ach, o ktrirych nlowa w art. B9 ust.4 i5, braku r6wnowaino3ci lub braku spelniania
wymagafi dotyczECych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,
'l 2.1.4. u n icwalrri('n ir l)ostqpowania
- podajqc uzasadnicnic fakrycznc iprawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i L2.7.4. zostana zamieszczone na stronie
intcrnctowcj.
12.2.7,amawiajqcy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi go
rlo swojcj siedziby w celu podpisania umowy.
72.3.W przypadku wyboru oferty zloionej przcz wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udziclcnic zarrrir,vicnia pub)iczncgo zamawiaj4cy moic Lqda( - przed zawarciem umowy -
umowy rcguluj:1ccj wsp6lpracq tych wykonawc6w.

xlll, T,abczpiecr.cnic naleiytego wykonania umowy,
W niniejszynr postgpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.
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XIV, Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznil< nr 3 do spccyfikacji.

XV. Srodki oclrrony prawnci.
Wyl<onawcy przyslugujq przc',vidzianc w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczcg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz
postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przyslugu.j4 r6wnie2
organizacjonr wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalEczniki:
1. l:ormularz ofcrty - zalEcznik nr 1.

2. Opis pflcdnriotu zarrldlvicnia - zaiqcznik nr 1a- pakiety nr 1-3
3. O6wiadczcnie wyl<onawcy - zallcznik nt 2,2a,,
4,\Nz,6r umory - zal4cznik nr 3
5. Oiwiadczenic IIOI)O- zalacznik nr 4.


