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I. Informacle 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-s1-oo
FAX: (033) A72-31-lL

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

REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wie6 publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z2017 r.po2.7579 ze zm.), zwanq dalej ,,ustawq",
w trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto3t l<r,voty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1O ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, ftekst jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. L579 ze
zm.)

. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie 2qdat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2076r. po2.7126),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoici Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 247 7),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Minisr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wie{ oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. 22077r. po2.2479),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 zp6t. zm)

1.5 W ninieiszei procedurze przetargowej ZamawiajEcy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegaj4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji ir6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto6ci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiAzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferly. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
T.T.Przygotowuj4c oferte wykonawca winien dokladnie zapozna(. siq z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywa6 wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.
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IL Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia.iest dostawa material6w do wy,alawiania wyrob6w

medycznych oraz material6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu
zarzEdzania sterylizacjE narzedzi chirurgicznych. Szcze96lowy opis przedmiotu
zam6wienia zawiera zalEcznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y odczytywa(. wraz z
ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem udzielonych

odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sA szacunkowym
za potrzebowan iem na 12 miesiqcy.



Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czQ6ci asortymentu
wynikajqcei z braku zapotrzebowania.
2.2.Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wainoici zaoferowanego asortymentu

wynosil co najmniej 12 miesigcy od dnia jego dostawy.
2.4. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i

oceny ofert , a takZe w trakcie trwania umowy o przedio2enie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczaiqcych do obrotu i uZywania na terenie Polski.

2.5. Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na poszcze96lne pakiety. Ofertq moZna
zto2y6 w odniesieniu do wszystkich czq6ci.

2.6. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.8.Zamawiai4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czgSci zam6wienia.
2.9. Zamawiai4cy nie przewidu)e wymagari, o kt6rych mowa w art.29 ust. 3a ustawy

fzatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.70. ZamawiajEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.17. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.L2. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.12.2019r. bez wzglqdu na stopieri realizacji.
Dostawy odbywa6 siq bqd4 sukces),wnie na podstawie zam6wie6, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

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

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okre3lil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacl'a ekonomiczna Iub finansowa:
Zamawiajqcy nie okre6lit warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna Iub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuac.iach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub lego czqSci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu, 2e realizujEc zam6wienie, bgdzie 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 udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodzqwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
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podmioty te zrealizuiE roboty budowlane lub uslugi, do realizacii kt6rych te zdolnoSci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiaiAcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
feieli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zail1da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegajqc na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy, bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiajEcym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek Iqczqcy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, Zamawiaj4cy wymaga dokument6w, kt6re okre6lajq w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
bJ spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy

lvlrkonywaniu zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolno:iciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoici
d,otycz4.

V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dziefi skladania ofert

o3wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bqdA stanowit 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 kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. Oiwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawialqcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udziaiu w postQpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. ZamawiajEcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyiej oceniona, do zloienia w wJznaczonym terminie, nie kr6tszym nii 5 dni,
aktualnych na dzief zlo2enia nastqpujqcych oSwiadczefi lub dokument6w:
5.5.1 Oryginalne naboje gazowe ( pakiet nr 7, poz.5), dopuszczone przez producenta

sterylizatora na 1007o tlenku etylenu muszq posiada6 kartq charakterystyki w
formie elektronicznej aktualnq na dzief skladania ofert oraz adres strony
internetowei (5cie2kq dostqpu i ew. haslo dostqpu w przypadku, gdy producent nie
posiada w/w danych na stronie internetowej na\eiy przekazywai aktualizacie kr., 
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charakterystyki do ZamawiajEcego w formie elektronicznej przez caly czas
obowiqzywania umowy).

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloierriem
o(wiadczenia, wykonawca moie przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z d,nia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 2qdat. zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno56 w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawia;4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierad umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ZOj,6/679
z dnia 27 Ifl /ietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetyvarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) [Dz. urz. tJE L 719 z
04.05.2076, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq 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 bgdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq 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. rJ. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyrarania obejmuje caly czas trwania
umor.{/;
obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okre3lonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomafyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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- 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.-;

- na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia
przetvvarzania danych osobowych z zastrzeienrem 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:
- w zwiqzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

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

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
pruekazywania oSwiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem Iub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informac;e za po5rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, kaid,a ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysylai b4dZ sklada6 na

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

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiEzani przesyla6 na numer (33)
872-37-71..

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznei nale2y kierowat na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiai4cy nie bqdzie m69l zapozna6 siq z tre6ciE przekazanej
informacji we wtaSciwym terminie.

5.7. Wykonawcy mogq zwr6cit. sig do zamawiaj4cego o wyja5nienie tre(ci specyfikacji.
Wyjasnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonlrarane zgodme z

art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesyla(. na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nalg2y skladai do ko6ca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
sktadanie ofert tj. do ...:16. tO.ZOfer.

' Wyjocnienie: informacja w Lym zakresie jest wymogana, jeieli w odniesieniu do donego odminisiatora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjainienie: skorzystonie z prawa do sprostowonia nie moie skutkowat zmiqnq wyniku postepowanio
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postonowiei umowy w zokresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie mo,e naruszai integralnoici protokolu orazjego zolqcznik6w,
"'Wyjalnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanie nie ma zastosowoniq w odniesieniu do przechowwaniq, w
celu zapewnienio korzystania ze Srodkdw ochrony prownej lub w celu ochrony praw innej osoby frzycznej lub
prawnej, lub z uwagi na woine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego,

. ' r. ;,, l-\,1r,,1t-t
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6.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyja3nianiem tre5ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Ha.idyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertE.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od upi)'\ /u terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemne.j.
8.2. Do oferty nale2y dolEczy6 nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedtug wzoru stanowiecego zalqczrrik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz ceno$y, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postQpowaniaJ.

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I za]qcznik nr Z i Za do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla6ciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarcze.j.

8.2.5. O6wiadczenie RODO- zal4cznik nr 4.
8.2.6.Pr6bki oferowanych wyrob6w w iloSci okredlonych w zalqczniku nr 1a. pakiet nr 1 i

nr 4.
Wskazanejest, aby pr6bki zlo2ono osobno w trwale zamkniqtym opakowaniu oraz aby
oferta nie zostala zlozona w opakowaniu zawieraj4cym pr6bki. Na opakowaniu
zawierajqcym pr6bki nale2y umie5cid doktadny opis iak w punkcie 10.13 specyfikacji
napis ,,pr6bki". Wskazane jest r6wnie2 aby kaida zlo2ona pr6bka zostala opisana
numerem czqSci i pozycji zam6wienia, kt6rej dotyczy. ZamawiaiEcy nie dokona zwrotu
przetestowanych pr6bek. Pr6bki naleiy zloiyi w terminie i miejscu wyznaczonym na
skladanie ofert. Pr6bki zostanq wykorzystane przy ocenie zgodnosci oferowanych
wyrob6w ze specyfikacj4 oraz przy ocenie ofert w kryterium ,,Jako66,'.
Pr6bki muszq by6 dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami
spelniaj4cymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( ie6li dotyczy). Dopuszcza siq
zloZenie wymaganei ilo6ci pr6bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyciqgniqcie
pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza sig r6wnie2 doi4czenie do
wymaganych pr6bek kserokopii etykiet spelniajqcych wymogi ustawy o wyrobach
medycznych- jeSli dotyczy (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

8.2.7. Materialy potwierdzajEce $ymagania Zamawiaj4cego okreSlone w zal4czniku nr
1a. - Pakiet nr 1 i nr 4.
Dokumenty potwierdzaj4ce, ie oferowane dostawy spelniajE wyrmagania
Zamawiaiqcego- materialy firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty charakterystyki,
instrukcia lub wyci4g z instrukcii, dokumentacja techniczna, 5wiadectwa rejestrac.ii,
oSwiadczenia producenta - potwierdzal'ece spelnianie przez oferowane wyroby
wymagaf Zamawiajqcego.

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

trwale ztqczone w celu zapobieienia ich dekompletacli.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszA by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy. 
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8.6. Wskazane jest aby pierwszE strong oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierajqcy
rtJrkaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sig znaiduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zan alternatylvnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

B.B- Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Kaidy wykon awca moLe zloiyi tylko iednA ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informac;i stanowi4cych taiemnicQ przedsiQbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej nii w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz
Wkaie, 2e zaslrzeione informacje stanowiE taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie
r,lymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informac,i bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce taiemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno3ci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust.4 ustar,rry.

8.11. Wykonawca moZe zmienii lub wycofa6 ofertq 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 zwiEzku ze

zmianq. Calo6i powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY'.
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty rvykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert ZamawiaiEcy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajEcego obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug kt6ry miatby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowai Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq [rodzaj) towaru ]ub us]ugi, kt6rych dostawa Iub 6wiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujEc ich wartoSd bez kwoty podatku. .fe2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniZszq cenq dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy 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 moZe zawiera( podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowi4zek rozliczyi.

8.13. Ofertq nale2y zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnosci jej zawarto6ci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
poniiszego wzoru:

oatr$
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNE,J

DT Ar. ZAM6W tEr( pU S Lt CZlryC H
34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpiralna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
Dostawa material6w do wyialawiania wyrob6w medycznych oraz material6w

eksploatacyinych do komputerowego systemu zarz4dzania sterylizaci4 narzQdzi
chirurgicznych

Pakiet nr....
Nr sprawy: ZOZ.V.070 / DZP / 68 / 18

Nie otwierad przed 29.10.2018 r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pigtro
p
rO,Padku WiatJ trnlilt *ladada ofert nahTy apisai obouiq<tiqlt kktmht) teizit

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawierajqcej ofertq r6wniei
osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, ie2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

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

Oferty naleZy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
29,l0,20l8r, godz. 10:00. Oferty zloione po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie siq w dniu 29.l0.20l8r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okreSlone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych w ofertach.
Informacie te zostanA zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Sposr5b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniad wszystkie koszry dostawy i podatek VAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

10.4. Warto6i ofertypakiet jest to suma wszystkich.iego skladnik6w, kt6re sq
iloczynem ilo3ci i ceny .lednostkowej netto x stawka VAT.

*".o:t$1,"1,_,*
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 1000/o wg wzoru

gdzie Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo3ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

Pakietnrli4

gdzie Cn - naini2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fakoS6 Tk * 100 Dkt. = T *Ranpa f4oolo)

Tn

Gdzie:

Tn - maksymalna iloii punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako6i"
Tk - ilo6i punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,jako56"
T - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,jakoit"

,,fako3t" oceniana bqdzie po przetestowaniu pr6bek oferowanych wyrob6w. W ramach oceny
zostan4 ptzyznane punkty za poszczeg6lne cechy/parametry. Suma punkt6w otrzymanych
przez danq ofertq w danej czqSci za poszczeg6lne cechy/parametry zostanie podstawiona do
podanego powyiej wzoru. Pod uwagq zostanq wziqte nastQpujqce cechy oferowanego
aso entu:

"o.''tI;$;;-"'

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

lako36 400/o Wg wzoru

Oceniana cecha/parametr Skala
punktow
a

Spos6b oceny

Pozycia I - .jednoznaczne przebarwienie
wskaZnika po procesie sterylizacji

0-5 pkL Maksymaln4 Iiczbq punkt6w
otrzymaje produkty, w kt6rych
przebarwienie wskainika bgdzie
na.jbardziej jednoznaczne;

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
11.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
Pakietnr2i3

Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga (1000/o)

CK
Wszelkie upusqv i rabaty bqdE odliczone od warto6ci kofcowei oferty

A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga (1 00%o)

CK
Wszelkie uDustv i rabatv beda odliczone od warto(ci koicowei ofertv



I opisa6)

Pozycja 2 i 3

( opisai)

0-5 pkt. Maksymaln4 liczbg punkt6w
otrzymaja produkty, w kt6rych
bqdzie jednoznaczny odczyt bez
potrzeby interpretacji zmiany
zabarwienia po2ywki przez
personel ( odczyt elektronicznyl

Pozycja 4

( opisai)

0-5 pkt. Maksymalnq Iiczbq punkt6w
otrzymai4 produkty, w kt6rych
przebarwienie wskaZnika bqdzie
najbardziej jednoznaczne;
pozostale otrzymajq mniej
punkt6w

Pozycja 6,8 - jednoznaczne przebarwienie
wska2nika po procesie sterylizacji

( opisai)

0-5 pkt. Maksymalnq liczbg punkt6w
otrzymaiE produkty, w kt6rych
przebarwienie wskaZnika bqdzie
najbardziej ;'ednoznaczne;
pozostale otrzymajq mniej
punkt6w

Pozycja 72-
2L

- folia o budowie wielowarstwowej

- odpornoSi na rozerwanie- poda6
ilo56 warstw

I opisad)

0-5 pkt

0-5 pkt.

Maksymaln4 Iiczbq punkt6w
otrzyma jE produkty, w kt6rych
folia bqdzie miala budowq
wielowarstwowE, pozosta+e nie
otrzymaiE punkt6w

Maksymaln4 Iiczbq punkt6w
otrzymaja produkty, najbardziej
odporne na rozerwalnoSi;
pozostale otrzymai4 mniei
punkt6w

Pozycja 22-
29

- wytrzymalo5i
rozerwanie ( opisai)

papreru na 0-5 pkt. Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzymajq produkty, najbardzie.j
odporne na rozerwalno56;
pozostale otrzymaj4 mniel'
punkt6w

Pozycja
30,31,3 2

- wytrzymaloS6 wl6kniny
rozerwanie ( opisa6J

na Maksymalnq liczbq punkt6w
olruymajE produkty, najbardziej
odporne na rozerwalno(6;
pozostale otrzymajE mniej

Xlero:c.r,t
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pozostale otrzymaiA mniej
punkt6w

- jednoznaczny odczyt bez potrzeby
interpretacji zmiany zabarwienia
poiywki przez personel I odczyt
elektroniczny)

- jednoznaczne przebarwienie
wskaZnika po procesie sterylizacji

0-5 pkt.



0ceniana cecha/parametr Skala
punktowa

Spos6b oceny

P ozycia
1,2,5,6

- wytrzymalo6i kleju

- trwalo6i nadruku (nie Scieranie
siq po procesie sterylizacji)

- czytelno66
napis6w

oryginalnych

0-3 pkt.

0-4 pkt.

Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzymaj4 produkty, w kt6rych
wytrzymalo6i kleju bqdzie
najwiqksza; pozostale otrzymajq
mniej punkt6w

Maksymaln4 liczbq punkt6w
otrzymaj4 produkty, w kt6rych
trwa lo6i nadruku bqdzie
na jwiqksza; pozostale otrzyma iq
mniej punkt6w

Maksymaln4 liczbg punkt6w
otrzymaj4 produkry w kt6rych
czytelnoSi oryginalnych napis6w
bqdzie najwiqksza; pozostale
otrzymaia mniei punkt6w

punkt6w

XII. Informacie o formalnoSciach, lakie powinny zostaf dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

72.7. Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.L. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo mie.jsce zamieszkania i adres, je2eli jest mieiscem wykonywania dzialalno6ci
r,lykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonyrvania dzialalno5ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i Iqcznq punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali w,ykluczeni,
12.1.3. rvykonawcach, 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 rvymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.7.4. tniewaLnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajEcy mo2e i,qdai - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpraca tych wykonawc6w.

0-3 pkt.

Pakiet nr 4

11.2. Ocena koricowa oferty jest to suma punkt6w uzyskanych za krlterium wymienione
w punkcie 1.
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Xlll, Zab ezpieczenie naleZytego wykonania umowy,
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV, Srodki ochrony prawnej,
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawne.i w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawne.j
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularu oferty - zal4cznik nr 1.

2. FormulaE asortymentowo - cenowy - zal4cznik nr 1a
3. O(wiad czenia wyk onawcy - zal1cznlk nt 2,2a
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.

5. O6wiadczenie RODO- zatqcznik nr 4

7,e Fd+a 
(

ql.r0. tv"" drllriI
(podpis sporzqdzajqcego) ( podpis Przew. Komisji Przetargowej (data i podpis zatwierd2
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