
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0 1,0 / DZP / 7 3 / 18 Sucha Beskidzka dnia 10.10.2018r.

SPECYFIKACTA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6W I EN IA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6i Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Dostawq material6w do zabieg6w ortopedycznych"

Kod w spdlneg o slown ika CPyj 3 3 1 83 1 0 0 -7, 33 697 ll0 - 6

Ogloszenie o zanr6wieniu zostaio opg-bl_i|<owane w Biuletynie Zam6wieii
Publicznych w dniu lC lC lX .puO n.'615161 , w)rwieszone na tplljcy ogloszefi w
siedzibie Zamawia)4cego w miejscu publicznie dostqpnym w d piu lb ,l0.ll r. oraz
na stronie internetowei wwwzozsuihabeskidzka.pl w dniu lf ,lO tl
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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6I Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-3r-oo
FAx: (033) a72-3r-11

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

REGON: 000304415, NIP t 552-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wief publicznych ftekst iednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanq dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza r6wnowartosd kwoty
okre3lonej w przepisach wykonawczych 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:

o ustawa z dnia29 stycznia 2OO4r. Pzp, [tekst iednolity: D2.U.22017 r. poz.lS79')
. RozporzAdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich moie iL4dai zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca2016r. poz.1126),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
wartosci Zam6w iefi Publicznych (Dz. U. z 20 17 r. p oz. 247 7 ),. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazy,wania oglosze6 UOPWE (Dz.U. z 2ol7r. po2.2479),

o Kodek Cywilny,
. Ustawa z dnia 15 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 7503 z p62. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiai4cy bqdzie jednakowo traktowai
wszystkie podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci i przeirzysto6ci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
L.T.Ptzygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych siQ na SIWZ, kt6rq nale2y odczyBlwai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawia j4cego.
1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w do zabieg6w ortopedycznych.

CPV:33 183100-7, 33697 1L0-6
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do specyfikacii. Opis ten
naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane ilo6ci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i sluiE do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia
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maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z
zakupu czq6ci asortymentu wynikaj4cej z braku zapotrzebowania.

Zamawiaj4cy wymaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia podpisania umowy
utworzenia w siedzibie Zamawialacego wymaganego banku material6w do zabieg6w
celem zapewnienia ci4gloSci realizowanych procedur medycznych.

3.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
3.3. Przez wyroby medyczne, stanowiqce przedmiot zam6wienia nale2y rozumied rvyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o lvyrobach medycznych z 20 mala 2010 r. (Dz. U. z
2010 r. nr 107 poz. 679 z p6inieiszymi zmianami). Zaoferowane wyroby medyczne
muszq by6 dopuszczone do obrotu i u2ywania na zasadach okre3lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

3.A.Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin wa2noSci zaoferowanego asortymentu
wynosii co najmniel 12 miesiqcy od dnia jego dostalvy.

3.5. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zw16cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych wyrob6w katalog6w (folder6w) potwierdzajqcych wymagania techniczne i
jakoSciowe oferowanego sprzqtu oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i
uZywania na terenie Polski.

3.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiaj4cy nie przewiduie udzielenia zam6wiefl, o kt6rych mowa w art, 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowel.
3.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiaj4cy r,vymaga wskazania przez
wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy6
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zalqcznik 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 przewidu,e zawarcia umowlz ramowej.
3.1\. Zamawiaiqcy nie przewidu,e rozliczenia w walutach obcych.
3.72.Zamawiai4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
3.13. Obowi4zki Wykonawcy:

a) Dostarczenie towaru do magazynu Zamawiaj4cego.
b) Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- ulotek w jqzyku polskim zawierajqcych wszelkie niezbqdne dla bezpoSredniego
u2ytkownika informacje

- instrukcji w jqzyku polskim dotyczEcych magazynowania i przechowywania sprzqtu
- instrukciidotyczEceisterylizacji instrumentarium
c) Bezpiatne wypoiyczenie ZamawiaiEcemu instrumentarium potrzebnego do

wykonywanych zabieg6w.
dJ Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajqcego.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 30.11.2019r. bez wzglqdu na stopieri realizacji.
Dostawy odbywad siq bqd4 sukcesywnie na podstawie zam6wiefi, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, ktdtzy nie podlegaje

wykluczeniu oraz spelnia)q warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
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4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiaiAcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polega6 na zdolnoiciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleZnie
od charakteru prawnego l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiajqcemu , 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacia finansowa lub ekonomiczna, pozwalajE na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wyklu czenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polegad na zdolno6ciach innych podmiot6w, je3li
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sq
wFnagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiAzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodQ poniesiolE przez zamawiaiqcego powstai4 wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba ze za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdza,a spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaiEda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, ieZeli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowE lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

o:iwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku m 2 t 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowii wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. 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. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udziaiu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o jwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje 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 5.1 specyfikacii, dotyczqce tych podmiot6w.
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleino6ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloaeniem
o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawii dowody, ie powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurenc.ji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikaci4, zastosowanie maje przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iqdat zamawiai4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno(6 w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowit Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zloienia w ofercie peinomocnictwa
ustanawiajEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) [Dz. urz. IJE L 1,19 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq, ie:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnel w Suchei

Beskidzkiei z siedzibE w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobouych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w fw postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

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

. Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 Iat od dnia zakorlczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a jeZeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynika.j4 z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0DO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
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- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwatzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- wzwi4zku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

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

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeh lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W ninieiszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE

przekazywane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 6wiadczeniu
uslug drogq elektronicznE, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potvvierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt. zloLona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenclq w formie pisemnei wykonawcy s4 zobowi4zani wysyla6 b4dZ skladad na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiEzani przesylai na numer (33)
872-37-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Wnioski i zapytania nalgpy skladac do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do ..*f- I 0.2018r

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres Iub numer niZ zostalo to okreSlone powy2ej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiajqcy nie bgdzie m6gt zapozna6 siq z tre6ciq przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siQ do zamawiaj4cego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz iei ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgod.nie z
art. 38 ustawy. Zamawialqcy preferuje korespondenciq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umozliwiaiqcej kopiowanie tresci pisma i wkleienie jei do innego
dokumentu.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacii: tel. (331 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

' Wyjocnienie: informacja w tym zakresie jest wymagano, jeieli w odniesieniu do danego administrotoro lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektoro ochrony donych osobowych,

" Wyja'nienie: skorzystanie z prawa do sprostov)ania nie moie skutkowae zmianq wyniku postepowanio
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmionq postqnowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oroz
nie mote noruszat integralnoici protokolu oroz jego zalqcznikdw,
"'WyjoSnienie: prawo do ogroniczenio przetwarzania nie ma zastosowonio w odniesieniu do przechowwania, w
celu zapewnienio korzystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby frzycznej lub
prawnej, lub z uwagi na waine wzglgdy interesu publicznego unii Europejskiej lub pofistwo czlonkowskiego.
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VII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu
skladania ofert.

VIU, Spos6b przygotowania oferty,
8.1. Ofertq naleiy sporz4dzit. w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolEczy6 nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiecego zatacznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1a do specyfikacji. {Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

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

8.2.4. Zal4cznik nr 4- o6wiadczenie RODO ( je2eli dotyczy).
8.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba
reprezentuiEca wykonawc9 w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wla6ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.6. Dokumenty potwierdzajEce, 2e oferowane dostawy spelniaje wymagania
Zamawiajqcego- materiaty firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty
charakterystyki, instrukcja lub wyci4g z instrukcii, dokumentacja techniczna,
Swiadectwa rejestracii, oSwiadczenia producenta - potwierdzaj4ce spelnianie
przez oferowane wyroby wymagai Zamawiaj4cego.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszlte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlAczone w celu zapobie2enia ich dekompletac.ii.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowii spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiEza(t alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem izlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon aw ca moie zlo|yt tylko jednE ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnicQ przedsiQbiorstvva w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca nie
p62niej nii w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz
wykaze, ie zastrzeZone informacje stanowie tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw5ch rozdzielonych czQ6ci. CzgS6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce tajemnicg
przedsiebiorstwa powinny byt. zloLone w drugiei czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zasttzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienid lub wycofa6 ofertq przed upll+vem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne



Nazwa i adres wykonawcy

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNE]
DZIAt, ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawg material6w do zabieg6w ortopedycznych"
Nr sprawy: ZOZ.V.010 /DZP /73 /78

Nie otwiera6 przed 26.10.2018r. godz. 11:00*

Dostar a do Sekretariatu blok C, I I tro

*a pt4padkt 1aiary tetmiaa tkladatia o.fert ndhi! bpirai obluiq<j7E @kauk1) ternin

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umiescil w kopercie zawiera.j4cej oferte r6wnie2
osobnE kopertg zawieraj4ca dokumenty zastrze,one, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
9.1 Mieisce i termin skladania ofert.

0ferty nale2y skladat w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniei ni2 do dnia
26.l0,20la r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 26.10.2018 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

qttdraf,ffi

o6wiadczenie o tym co i iak zostaio zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmiana. Calo6i powinna by(. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotycz4 r6wnieZ przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiy( jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiacy sprawdzi
skutecznoS6 zlo?onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zloionymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

B.l2.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego z1odnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiaj4cy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertQ, winien poinformowai Zamawialqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi(. do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq [rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadziC do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto66 bez kwoty podatku. Je2eli
zloZono oferte, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystnieiszei oferty lub oferty z najniiszl cen4 dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiai4cy mialby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie.jako
,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. OfertQ naleiy z+oityi. w zamkniQtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufno6ci iej zawartosci oraz zabezpieczai4cy iej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:



Podczas otwarcia ofert zamawiaiacy poda informacje okre5lone w art. 86 ust.4 ustalvy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawia,Ecy zamieSci na stronie internetowej

informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno3ci

zawartych w ofertach.
lnformac.je te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogtoszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.L2 specyfikac)i).
10.2. Wszystkie warto5ci cenowe naleiy podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty naleiy podai cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

10.4. WartoS6 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XllI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
13.l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty

Cnx 100ptk. =Cx Ranga 600/o
CK

Wszelkie upusty i rabaty bqdq odliczone od wartoSci koricowej oferty

gdzie : Cn - naini2sza cena ztoiona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

bJ Termin dostary o wadze 30o/o
Zaoferowany termin dostawy bqdzie oceniany wedlug wzoru:
Do 24 godzin-7 pkt, powyZe, -0pkt.
Warto6i punktowa oferowanego terminu dostawy x 100pkt x 300/0.
c) Termin wa2no6ci o wadze 10%
Minimalny wymagany termin dostawy wynosi 12 miesiQcy. Dlu2szy zaoferowany termin bqdzie
oceniany wg wzoru: termin waznosci pov'ryLei l roku- 1 pkt, termin waznosci 1 rok- 0 pkt.
Warto5i punktowa oferowanego terminu waznoSci x 100 pkt x 100/o

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

Termin dostawy Wg wzoru

Termin wa2noici 10o/o Wg wzoru

,,.,.#J*l$l*"*
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XII. Informacje o formalnoiciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

72.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.7.l.Wborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykon),vvania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, ie2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i IqcznE punktaciq,

1 2. 1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali rvykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2no3ci lub
braku spelniania wymaga6 dotyczqcych wydajno5ci lub funkcjonalnoSci,

1 2. 1.4. uniewaZnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.7.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zamawiajqcy przesle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiai4cy moie i,qdai - przed zawarciem
umowy - umowy regului4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

13. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy,
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zai4cznik nr 3 do specyfikacji.

17. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie 6rodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przyiluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalEczniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zal4cznik nr 1a
3. O6wiadczen ie wyk ona\ tcy - zal4cznik nr 2,2a
4, Wz6r umory - zalEcznik nr 3.
5. O6wiadczenie R0DO- zalqcznik nr 4
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