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SPECYFtKACIA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6t Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiej

na: dostawe material6w opatrunkowych i pieluchomajtek - pakiet6w 23

Kod wspdlnego slownika CPV: 33L40OOO-3

na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu D\ 4o. 14

Ogloszenie o zam6wieniu -zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniu 0\ l, rl .pod nr 6 52t)/ l- x/ .\,r1/vvieszone na tablicy ogloszefi w
siedzibie ZamawiajEcego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu 0k.rO,i ..o.",
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I. Dane Zamawiai4cego.
1.1. Nazwa i adres zamawiaiqcego oraz adres strony internetowe.i zamawiajACego:

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

TEL: (033) 872-3L-oo
FA* (033) 872-31-t7

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

REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-352
II. Informacie o96lne.
2.1. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. po2.7579 z p6i.niejszymi
zmianami), zwanE dalej ,,ustawa", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6
zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSi kwoty okre5lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.

2.2. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. lS79 ze

zm.)
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich moie i4dat zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz.7726),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto5ci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. po2.2477 229 grudnia 2017 r.),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto5ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiEzek
przekazyr,vania ogloszefi UOPWE {Dz. U. po2.2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 753, poz. 7503 z p62. zm)

2.4. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniai4c zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i
przejrzystoSci..

2.5. Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem izlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. Przygotowui4c ofertg rvykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawartoSci4
wszystkich dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6r4 nale2y odczylywai wraz z

ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszon5,.rni przez Zamawia)4cego.
2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "8", pietro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

I Il. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa material6w opatrunkowych i

pieluchomaitek.
Zam6wienie zostalo podzielone na23 czgici-
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznlk nr 1a do specyfikacji. Opis
ten nalezy odczytl|tat wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikac.ii, bqdqcymi np.
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wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane iloSci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2019
r. i slu2E do obliczenia ceny oferty [tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia
wykonawcy). Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacli z zakupu czq6ci
asortymentu wynika.iqce.i z braku zapotrzebowania.

3.2. 0ferowane produkty musz4 byi rvyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i
uZywania zgodnie z ustawe z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych [Dz. U. z

2010 r. nr 707 poz.679 z p6Lnieiszymi zmianami). W przypadku Srodk6w do pielqgnacji
sk6ry Zamawiaj4cy dopuszcza, aby byly zarejestrowane jako wy16b kosmetyczny, do
higieny pac.ienta a nie jako wyr6b medyczny

3.3.Oferowane wyroby muszq byd nowe, nie u2ywane oraz wymagane iest, aby minimalny
termin wa2nosci zaoferowanego asortymentu wynosii co naimniej 12 miesigcy od dnia
.lego dostawy.

3.4. Wymagania dotyczace oferowanych wyrob6w:
3.4.1. Winny by6 opakowane w oryginalne opakowanie;
3.4.2. Etykiety winny zawierac wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustaw4 z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
3.4.3. Opakowania produkt6w sterylnych muszq byi wykonane w spos6b umo2liwiajqcy

aseptyczne otwarcie oraz musze byt dostosowane do rozmiaru zawartoSci, muszq
cechowa6 siq wymagan4 trwaloSciq;

3.4.4. Sterylizacia w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach, kt6re nie nadajE
siq do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

3.5. Wszelkie wymagania techniczne: gramatura, klasa, nieprzemakalnoS6, odpornoSi na
rozerwania - muszq by6 poparte kartE techniczna danego produktu (patrz punkt 6.5.1.2.
specyfikacjil.

3.6. Wymagany termin platnosci wynosi 60 dni.
3.5. Zamawiajqcy dopuszcza skiadanie ofert czQSciowych. Ofertg moina zloLyt w odniesieniu

do wszystkich czq5ci.
3.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7 . Zamawiaj4cy nie przewiduie udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. L pkt 7

usta\4ry [zam6wienie dodatkowe).
3.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcg

kluczorvych cze6ci zam6wienia. Zamawiajqcy \+ymaga wskazania przez wykonawcq
czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania
firm podwykonawc6w (patrz zal4cznik nr 1 do specyfikacji).

3.9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).

3.10. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
3.11. ZamawiajEcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.01.2020r. bez wzglqdu na stopiefi realizac)i.
Dostavqr odbywa6 siq bqdq sukceswvnie na podstawie zam6wieri w terminie do 3 dni
roboczych I w cyklach 1 raz w tygodniu), a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych,
stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kr6rzy nie podlega.i4

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,

Ktcr/-.,.iu
eart zrogP noo::Qy6
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o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajecy nie okre6lil warunku w tym zakresie.



5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okre5lii warunku w tym zakresie.

5.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiaiEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

5.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 5.2.2 i 5.2.3 specyfikacji, w stosownych sltuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawia.i4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szcze96lno6ci przedstawiaiqc zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcA spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegat na zdolnoiciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizrJj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sltuac.ii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostgpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiajqcego powstai4 wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potlvierdzaiA spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
rvykluczenia, zamawiaj4cy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajacego zast4pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zai
siq do osobistego wJrkonania odpowiedniej czqsci zam6wienia, ieZeli wyka2e zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

5.4 W celu oceny, czy wykonawca polegajEc na zdolnoSciach lub sytuacii innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym naleZlte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek lqczqcy wykonawcq z 6rni podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, Zamawiajqcy wymaga dokument6w, kt6re okre6laj4 w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonl,waniu zam6wienia publicznego;
dl czy podmiot, na zdolno5ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postQpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci
dotycz4.

VI.OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiEce spelnianie
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne

o5wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a

warunk6w udzialu w

na dziefi skladania ofert
do specyfikacji. Informacje
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zawarte w o6wiadczeniu bgdq stanowii wstgpne potlvierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siQ o zam6wienie. 0Swiadczenie to ma potvvierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym katdy z wykonawc6w uykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powolu.ie siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacii, dotycz4ce tych podmiot6w.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynale2no6ci do tej same.i
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiAzania z innym
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

6.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majA przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 \ipca 2076 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe i4da( zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzrelenie zam6wienia.

6.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
6.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np-

cztonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno66 w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowi4zani ustanowid Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. tJE L LL9 z
04.05.201.6, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiel z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi1zanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznta 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakofczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeZeli czas
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyruania obejmu.ie caly czas trwania
umo!!y;

. obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikajE z ustawy Pzp;r w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych pani/pana

dotycz4cych;
- 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 zaslrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust.2 RODO *x*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze p(zetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art.77 ust.3 lit. b, d lub e RODO 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 podstawq prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VlI. Informacle o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

7.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazyrazane faksem lub drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu 6rodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta\ey z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, ka2da ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. 0ferta musi byi zlolonaw formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnei wykonawcy s4 zobowi4zani vlysyla6 b4dZ skladat na

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

7.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowiqzani przesylai na numer (33J
872-37-77.

7.5. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

7.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostato to okre6lone porvy2ej
mo2e skutkowaf lym,2e zamawraj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai sig z treSci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

" Wyjainienie: informacja w W zakresie jest wymaganq jeieli w odniesieniu do danego administratoro lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzekw)Dnaczenia inspektora ochrony donych osobowych.

" Wyja(nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moae skutkowat zmianq wyniku postqpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie mo2e naruszat integralnolci protokolu orazjego zolqcznik6w,
"'Wyjainienie: prqwo do ograniczenia przetwarzonia nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznei lub
prawnej, lub z uwagi na waane wzgledy interesu publicznego Ilnii Europejskiej lub poistwa czlonkowskiego.
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IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. Ofertq nale2y sporzqdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty naleiy dol4czyt. nastqpujqce dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiacego zai4cznik
nr I do specyfikacii.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zalAcznik nr
1a do specyfikacii. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawiera(
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postepowaniaJ.

9.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalEcznik nr Z i Za do
SIWZJ.

9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba
reprezentuiqca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacji we wia5ciwym rejestrze lub
ewidencji dziaialnoSci gospodarczej.

9.2.5. P16bki oferowanych wyrob6w w iloSciach okreSlonych w zalqczniku nr 1a.
Wskazane jest, aby p16bki zlo2ono osobno w trwale zamkniqtym opakowaniu oraz
aby oferta nie zostala zioZona w opakowaniu zawierajqcym pr6bki. Na opakowaniu
zawieraj4cym p16bki naleiy umieSci6 dokladny opis jak w punkcie 10.13
specyfikacji + napis,,p16bki". Wskazane jest r6wnie2 aby ka2da zloiona pr6bka
zostala opisana numerem czqSci i pozycji zam6wienia, kt6rei dotyczy. Zamawiaj4cy
nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. pr6bki nalezy ztoZy( w terminie i
miejscu wyznaczonym na skladanie ofert. pr6bki zostan4 wykorzystane przy ocenie
zgodno6ci oferowanych wyrob6w ze specyfikacj4 oraz przy ocenie ofert w
kryterium ,,Jako56".
Pr6bki muszq by6 dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami
spelniaiacymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych. Dopuszcza siq zlo2enie
wymaganei iloSci pr6bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyciqgniqcie
pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza siq r6wnie2 dolqczenie do
wymaganych p16bek kserokopii etykiet speiniaj4cych wymogi ustawy o wyrobach
medycznych (umieszczonych na oryginalnych opakowaniachJ.

9.2.6. Materiaty potlvierdzajEce wymagania jakoSciowe Zamawiajqcego:

:ii. .,. .r_,".,.,.*iirh{1J, _.,"r
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7.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyjasnienia tresci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondenc.jq w formie elektronicznej. Wnioski
o wy)a6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umo2liwiajqce.i kopiowanie tre3ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2y skladat do konca dnia, w ktorym uplywa polowa terminu na
skladanie oferr tj. do l/.t.,.t0.2018r.

7.8. Kontakt sprawach niezwiAzanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23.
Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznieni sE :

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka paierska

VIII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.



9.2.6.1. Materialy firmowe - np. foldery, katalogi, materialy informacyjne, karty
charakterystyki, ulotki, instrukcie lub wyciEgi z instrukc.ii, dokumentacje
techniczne, Swiadectwa rejestracii, oSwiadczenia producenta, dokumenty
okre6lajEce chionno6i pieluchomajte( - potwierdzajEce, 2e oferowane
wyroby spelnia.iE wymagania okre5lone przez Zamawiajqcego.
Zamawiaj4cy prosi o zaznaczenie w zlo2onych materialach firmowych,
kt6rych czq6ci i pozycji (wynikajqcych z zal4cznika nr 1a do specyfikacjiJ
przedstawiony material dotyczy.

9.2.6.2. Karty techniczne wyrobu potwierdzaj4ce wymagania fdotyczy wszystkich
produkt6w, dla kt6rych Zamawiaj4cy okreSlil: gramaturQ, klasg,
nieprzemakalno6i, odporno6i na rozerwania, dane techniczne opasek
gipsowychJ.
Zamawiajqcy prosi o zaznaczenie w zlo2onych kartach technicznych,
kt6rych czqSci i pozycji (wynikaj4cych z zal4cznika nr 1a do specyfikacji)
przedstawiona karta dotyczy.

9.3. Zai4cznik nr 4 - oSwiadczenie RODO.
9.4. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.5. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byiy zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.6. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzAcego w sklad

oferty muszE by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionE do
reprezentowania wykonawcy.

9.7. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowii spis treSci zawierajACy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

9.8. Przedstawienie propozycji rozwiqzaf alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.9. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi42ane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
9.10. Kaidy wykonawca moze zloZyt tylko ,edna ofertq.
9.11. Zamawiajqcy nie u.jawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej ni2 w terminie skiadania ofert zaslrzele,2e nie mog4 one byd udostqpnione oraz
wykaie, ie zastrzeione informacje stanowi4 taiemnicq przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgSci. Czq56
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne" powinn a zawierat wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bgd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnicq przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiAce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt. zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

9.12. Wykonawca moZe zmienii lub wycofa6 ofertg przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze

zmian4. Calo6i powinna byi zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA 0FERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy sprawdzi
skuteczno56 zlo2onego o6wiadczenia w powiazaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niei
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

9.13.W przypadku zloZenia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiacego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
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uslug, zamawiajECy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawione.j w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiaj1cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartosi bez kwoty podatku. Jezeti
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystnieiszej oferty lub oferty z najniasz4 cenq dolicza sig podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajEcy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miat
obowiqzek rozliczyt.

9.14.0fertg nale|y zloZyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczajECy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOi, OPIEKI ZDROWOTNE]

DZIAt, ZAM6WIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
Dostawa material6w opatrunkowych i pieluchomajtek

Pakiet nr ....,,
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /54/1,8

Nie otwierai przed 05.11.2018r. godz. 11:00*

Dostar 6 do Sekretariatu blok C, I I tro

*w prypadka qniary *miru tkladania oJert nahA wpua; obowiqillj4g, Qkttalnj temitt

9.15. Wskazane iest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiacej ofertQ r6wniez
osobnE kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzeione, ieieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.10.

X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
10.1 Miejsce i termin skladania ofert.

0ferty naleZy skladat w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6fnie.i ni2 do dnia
05.11,2018r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce i termin otlvarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 05.11.2018r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotne, w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaracy poda informacje okreSlone w art. B6 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informac.ie dotyczqce:
a) kwoty, jakq za mierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia;
bl firm oraz adres6w wykonawc6 w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.

Ktaro..r/;,
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lnformacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

XI. Spos6b obliczenia ceny.
11.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniat wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacjil.
11.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleiy podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
11.3. W Formularzu oferty nale2y podat cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie moie zawierai podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

11.4. Warto6i pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XII. Kryteria oceny oferg ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert,
12.1.Oceniane eria i ich

A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga [500/o]
CK

Wszelkie upusty i rabatv bQdE odliczone od warto6ci koricowei oferty

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

B. fakoSd - wymagalna iloi6 nitek i warstw kompres6w, serwety o wymagalnych rozmiarach
(bez naci4ganiaJ, [podstaw4 stwierdzenia zgodnosci bgd4 dane podane na etykietach
handlowych) , kompresy jalowe przewi4zane po 10 sztuk, nitka rtg wplatana na calej dlugo6ci
wyrobu, tupfery ciasno zwiniqte, bez odstajqcych /luinych brzeg6w, minimalne wykroje
kompres6w, rozmiary poszczeg6lnych asortyment6w, czas wiazania opasek gipsowych - 4 - 5

minut, czas namaczania 3-5 sek., opaski gipsowe natryskiwane obustronnie, opaska gipsowa ma
zawierai w swym skladzie min. 94o/o gipsu naturalnego, do potwierdzenia Karta Danych
Technicznych, powierzchnie opatrunk6w nie mog4 siQ skleiaa, opatrunki nie mogq przywierat
do ran, opaski musz4 byi sprqZyste, nie mog4 sig nadmiernie naci4gai, opatrunki iplastry nie
mogq wywolywa6 reakcji alergicznych, plastry muszq by6 dobrze klej4ce, wymagania dla
pieluchoma.itek okreSlone w pakietach- wyZei wymagane parametry sE parametrami
granicznymi ti. bezwzglqdnie wymagalnymi- ich niespelnienie spowoduie odrzucenie
oferty.

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 6Oo/o wg wzoru

lokoit 4Oo/o Wg wzoru

)

w ocenie.

12.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowel poszczeg6lnych kryteri6w.
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Spos6b oceny jako5ci dla poszczeg6lnych pakiet6w

Lp Parametr oceniany Spos6b punktacii
resy, Gaza,Pakiet nr 12

1 Dodatkowo zaloione brzegi
znajduj4 siQ w Srodku kompresu,
(brak wychodz4cych luZnych,
stMepiacych siq nitek)

Produkty z dodatkowo zalo2onymi brzegami do Srodku
kompresu (brak wychodzqcych lu2nych, strzgpiecych siQ
nitek) otrzymajq 50 pkt, pozostale 0 pkt.

2 Rodzaj opakowania jednostkowego Ergonomia / .r'{]/goda magazynowania opakowania zajmujEce
mnlei miejsca otrzylnujq 25 pkt, pozostale 0 pkt

3 oznakowanie miejsca otlvarcia
pakietu, zakladki umoZliwiajEce
aseptyczne otwarcie pakietu

z oznakowaniem kierunku otr/varcia pakietu i
umoZliwiajqcq aseptyczne otwarcie pakietu

ot ma 25 ozostale 0

Produkty
zakladkq

kt.kt.,
Pakiet 20,22, 23 - Zestawy do dializ, zestawy ialowe , hemostatyki, terapia podciSnieniowa

EfektywnoSe zastosowania Zestawy posiadaj4ce najlepsza efektywnoSe zastosowania
o a 50 ozostale ro of onalnie mnie

2 0znakowanie miejsca otwarcia
pakietu, zakladki umo2liwiajECe
aseptyczne otwarcie pakietu

Produkty z oznakowaniem kierunku otwarcia pakietu
otrzymajE i zakladke umoZliwiaiqcA aseptyczne otwarcie
Iq\ietu 25 pkt., pozostale 0 pkt,

3 Nie powodowanie odczyn6w 0patrunki nie powodujqce odczyn6w na sk6rze otrzymajE 25
pkt.

Pakiet nr 5 18- Plastry
1 Nie przywieranie do ran (sk6ry) Przylepce i opatrunki nie przywierajqce do ran [sk6ryJ

otrzymaja 10 pkl
2 UtrzYml,wanie odPowiedniej

wilgotnosci i pH.

3 PrzepuszczalnoSf. Przylepce i opatrunki spelniajEce wymOg przepuszczalnosci
otruym4q20 pkg nie spelniajEce tego wymogu otruymajE 0

kt.
4 Latwo oddzielajEcy sig od noSnika Przylepce i opatrunki latlvo oddzielajqce siq od nosnika

otrzymaj4l0 pkt, nie spelniajEce tego warunku otrzymajE O

kt.
Nie pozostawia kleju na sk6rze Przylepce i opatrunki po zdjqciu nie pozostawiajqce kleju na

sk6rze otrzyma.jE 10 pkt. pozostate 0 pkl
Pakiet 4 - opaski dziane, elastyczne, siatka opatrunkowa

1 Dla opasek dzianych:
-gqstoSi tkania
-tolerancja opaski przez sk6rg
-prz epuszczalnoSi

0paski dziane ,,gqsto tkane" otrzymaiq 5 pkt, pozostale
proporcjonalnie mniej. 0paski spelniajEce wym69
,,przepuszczalnoSci" otrzymaj4 5 pkt, pozostale 0 pkt 0paski
dobrze tolerowane przez sk6rq otrzymaj4 5 pkl, pozostale O

kr.
2 Dla opasek elastycznych:

-gqstoSC tkania
-duZa elastycznoSi
-mo2liwoSf stabilnego umocowania
opatrunku

Opaski elastyczne ,,gqsto tkane" otrzymajE 15 pkt., pozostate
proporcjonalnie mniej. Opaski o najwiqkszej elastycznosci
otrzymajE 5 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej. Opaski
posiadajEce moZliwoSci stabilnego umocowania opatrunku
otrzymaja 15 pk! pozostale 0 pkt.

3 Dla siatek mocui4cych:
-nie powodujqca ucisku oraz
dopasowujqca sig do ksztaltu ciata
-elastycznoSi
-mo2liwoSf stabilnego umocowania
opatrunku
-po przeciQciu brak wystqpowania
tzw. "spuszczonych oczek"

Siatki mocuj4ce nie powodujEce ucisku oraz dopasowuj4ce
siq do ksztaltu ciaia otrzymaj4 20 pkt pozostale O pkt; Siatki
mocuj4ce o najwiQkszej elastycznosci otrzymajE 10 pkt,
pozostale proporcjonalnie mniej. Siatki mocujqce posiadajqce
mo2liwosci stabilnego umocowania opatrunku otrzymajq 10
pkt, pozostale 0 pkL Siatki mocuj4ce wykazujqce siq brakiem
wystqpowania fzw. "spuszczonych oczek" otrzymajE 10 pkt,
pozostale 0 pkl

Pakiet Z,B Opatrunki specjalistyczne
1 EfektywnoSf zastosowania. Srodki opatrunkowe posiadajAce najlepsz4 efektywno56

':;:fu**
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Przylepce i opatrunki utrzymujqce odpowiedniq wilgotnoSi i
pH otrzymajE 50 pkt, przylepce iopatrunki nie spelniajEce
tego wymogu otrzvma 0 pkt.



zastosowania otrzymajq 30 pkt, pozostale proporcjonalnie
mnie

Czas dzialania Srodki opatrunkowe posiadaj4ce najd.Iu2szy czas dzialania
otrzyma,A 30 pkt., pozostale proporcjonalnie mniei.

3 LatwoSe oddzielania siQ od noSnika Opatrunki latwo oddzielaj4cy siq od noSnika otrzymaj4 10
pkt, nie spelniaiace tego warunku otrzymaj4 0 pkt.

4 Nie powodowanie odczyn6w. Opatrunki nie powoduj4ce odczyn6w na ranie (sk6rze)
otrzymaja 30 pkt.

Pakiet 1,2,10,15, 17, 19- Kosmetyki, folie, myiki
1 Produkty posiadaj4ce najlepsz4 efektywnoSC zastosowania

otrzymaia 50 pkt, pozostale proporcionalnie mniei.
2 Nie powodowanie odczyn6w. Produkty nie powoduj4ce odczyn6w na sk6rze otrzymajE 50

pkt, nie spelniajACe tego warunku otrzymaje 0 pkt.

Pakiet 11- Wata medyczna, Lignina, ialowe 16ine
1 Dla waty bawelniano -

wiskozowei:
- miqkkoSi
- sprqzystoSi
- czystoSe
- latwoSi dzielenia siq
- mozliwosa sterylizacii

Wata posiadajAca najlepsze miqkkoSC otrzyma 6 pkt,
pozostale proporcjonalnie mniej. Wata posiadajEca najlepsz4
sprqzystoSe otrzyma 7 pkt, pozosta+e proporcjonalnie mniej.
Wata posiadajEca najwiqkszq czystosd i mo2liwosi sterylizacji
otrzyma 6 pkt., pozostale otrzymajq proporcjonalnie mniej
punkt6w. Wata latwo dzielqca siq otrzyma 7 pkt. pozostale 0
pkt.

2 Dla waty celulozowej:
- miqkko5i
- chlonnoSe
- nie pylEca
- spos6b pakowania

Wata celulozowa posiadajEca najlepsz4 miqkkoSt otrzyma 6
pkt pozostale proporcjonalnie mniej; Wata o najwiqkszej
chlonnoSci otrzyma 6 pkt pozostale proporcjonalnie mniei;
Wata nie wykazujqca cech pylenia otrzyma 6 pkt., wykazujEca
cechy pylenia 0 pkt.; Spos6b pakowania (walory
magazynowe/fitytkowe) najlepsze 6 pkt., pozostale
proporcjonalnie mniej.

3 Dla ialowych r6inych:
EfektywnoS6 zastosowania

Zestawy posiadajEce najlepszE efektywno(i zastosowania
otrzymajE 50 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej.

Pakiet 6- Opatrunki przylepne
1 Nie prz,,1^/ieranie do ran (sk6ryl Przylepce iopatrunki nie prz,.wieraj4ce do ran (sk6ry)

otruymaia 30 pkt.
Utrzymylvanie odpowiedniej
wilgotnoSci i pH.

Przylepce i opatrunki utrzymujece odpowiedniE wilgotnoSC i
pH otrzymajE 25 pkt, przylepce i opatrunki nie spelniaj4cy
tego wymogu otrzymala 0 pkt.

3 StabilnoSi mocowania. Przylepce i opatrunki posiadaj4ce zaokrAglone brzegi
otrzymajE25 pkt, nie spelniajqce tego wymogu otrzymajE 0
pkL

4 Larwo oddzieldi4cy siq od nosnika. Przylepce i opatrunkilatwo oddzielajqce siQ od nosnika
otrzymajq 10 pkt, nie spelniajEce tego warunku otrzymaj4 0
pkt.

5 Nie pozostawia kleju na sk6rze Przylepce ioparunki po zdjqciu nie pozostawiajEce kleju na
sk6rze otrzymaia 10 pkt. pozostale 0 pkt.

Pakiet nr 3- Opatrunki gipsowe
1 Dla opasek gipsowych:

- czas wi4zania od 4-5 minut
- czas namaczania 3-5 sek.
- iatwo(t modelowania
- brak wolnych bocznych wi6kien
po namoczeniu i rozlo2eniu opaski
- przytwierdzenie warstwy gipsowej
do tkaniny jako czynnik
zapobiegajEcy sypaniu sie gipsu

0paska gipsowa o najkr6tszym czasie wi4zania i namaczania
otnyma 20 pkt, pozostale proporcjonalnie mniej, 0paska
gipsowa latwo modeluj4ca siq otrzyma 10 pkg pozostale
proporcjonalnie mniei; 0paska gipsowa pozbawiona cech
wystajqcych bocznych wt6kien (nie strzqpiaca siQ ) otrzyma
10 pkt, pozostale 0 pkt; Opaska gipsowa pozbawiona cech
sypania siQ, kruszenia,latwo rozwijajEca siq otrzyma 10 pkt,
pozostale 0 pkt; Opaska gipsowa o najwiqkszej "gqstosci"
otrzyma 10 pkt., pozostale proporcjonalnie mniej
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Efekt1rwnoSi zastosowania.
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stose" wars sowe

Asortyment oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okreSlonych w ofercie przetargowej.
Ocena nastqpi w II etapach. tj:
- sprawdzenie warunk5w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie oferty,
- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okre6lona wyZej i
oceniana wg wzoru.

2 Dla opasek podgipsowych:
-miqkkoSC
-mo2liwo(C sterylizacji
-tolerancja przez sk6rq
-elastycznoSC

Opaski podgipsowe wyScielai4ce z waty najbardziej miQkkie
otrzymajq 10 pkt pozostate proporcjonalnie mniej;
moZliwoSf sterylizacji - 10 pkt, brak moZliwoSci 0 pkL0paski
podgipsowe dobrze tolerowane przez sk6rq otrzymai4 10
pkt., pozostale 0 pkt. Opaski podgipsowe najbardziej
elastyczne (spoistoSd wl6kien) 10 pkt., pozostale

Iroporc.ionalnie mniej.
Pakiet nr 14- Opatrunki pooparzeniowe

1 LatwoSt otwierania opakowania i
nakladania na powierachnie
poparzone

0patrunki latwo otwieraj4ce i nakladajqce siQ otnymajq 50
pkt. pozostate 0

2 WlaSciwoSci schladzajqce i
znieczulajqce powierzchnie
oparzone

Opatrunki posiadajqce wlaSciwosci schladzaj4ce i
znieczulajqce otrzymajq 50 pkt. pozostale 0.

Lp Pakiet nr 21 Serwetu operacyine, kompresy, tupfery z rtg
1 Serweta dodatkowo ptzeszyw ana, z

kolorowym trokiem
Produkty dodatkowo przeszywane, z kolorowym trokiem
o ma 50 ostale 0 kt.

2 Dodatkowo zaloZone brz egi
znajdujq sig w Srodku kompresu,
(brak wychodz4cych luZnych,
strzqpiacych sie nitek)

Produkty z dodatkowo zalo2onymi brzegami do Srodku
kompresu (brak wychodzqcych luZnych, strzqpiEcych siq
nitekl otrzymaj4 25 pkt, pozostale 0 pkt.

3 Rodzaj opakowania Ergonomia / wygoda magazynowania opakowania zajmujECe
mniei mieisca otrzymuie 25 pkt, pozostale 0 pkt

Lp Pakiet nr 9 z. 1-5, Pakiet 16- poz. 1.16 Pieluchomaitki
1 Zabezpieczenie przed wyciekaniem

falbankami bocznvmi
- skierowanymi na zewnEtrz -25 pkt
- skierowanymi do wewnalrz - 0 pkt

) Elastyczne Sci4gacze taliowe - 2 Sci4gacze - 25 pkt
- ponizej 0 pkt

Podw6jne elastyczne
przylepcorzepy, sprqZyste ( po
rozciqgniqciu na min. 1 cm
powracaj4ce do pierwotnego
ksztaltu)

- wielokrotnego uZytku - 25 pkt
- jednokrotnego uZytku- 0 pkt

4 Nie powodowanie odczyn6w. Pieluchomajtki nie powoduj4ce odparzefl izmian sk6rnych -
25 pkt

Lp Pakiet nr 13- zestawy do dializ
1 Na opakowaniu ,,Test skutecznoSci

sterylizacji" do wklejenia w
dokumentacjQ pacjenta

Zestawy posiadajEce naklejkq otrzymajq 50 pkt, pozostale O

0znakowanie miejsca otlvarcia
pakietu, zakladki umoZliwiajEce
aseptyczne otvvarcie pakietu

Produkty z oznakowaniem kierunku otvvarcia pakietu
ottzymajE i zaktadkE umoZliwiajqc4 aseptyczne otlvarcie

akietu 25 kr. 0 kt.
3 Nie powodowanie odczyn6w. 0patrunki nie powodujqce odczyn6w na skOrze otrzymaj4 25

-pkt.
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Tk = T* 100* Ranga (407o)

Tn



Gdzie:

Tn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry"
Tk - ilo56 punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry"
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry"

XIIL Informacie o formalnosciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

13.1. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
13.1.1. wyborze najkorzystnie.jszei oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo mie.jsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonyrarania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykon),wania dzialalno3ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takZe punktaciq przyznanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjg,

1 3.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
13.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub fu nkclonalno5ci,

13.1.4. uniewa2nieniu postepowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 13.1.1. i 13.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

73.2. Zamawial4cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

13.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawia,4cy moZe Zqdai - przed zawarciem
umowy - umorvy regulul'qcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

XlV, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszlrrn postgpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.

XV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XVI. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial Vl usta$y.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przysluguj4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listQ, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zallcznikil
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalecznik nr 1a,

3. OSwiadczenie wykonawcy - zal4cznik nr 2,2a
4,Wz6r umowy - zalEcznik nr 3
5, Oswiadczenie RODO- zalEcznik nr 4.

,a'r.,llff'#*.'r'r
..ltcelste#\

tp"ipil'r-"-ii,iiii;e"t

Z.rpnll {
t{!-|\ | (lKrr
.Ll /.d/\*otnel
Iter\iI,Illcl

,, Blr."nrti

V

( podpis P

0

rSo

4ceg

sfona 14

2018 -10- 0 3

Komisji Przetargowej (data i podpis


