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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiai4cego oraz adres strony internetowei zamawiaj4cego:

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

TEL: (033) 872-3L-00
FAx: (033) a72-s7-71

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
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20lB r. poz. 7986), zwan4 dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okre6lonei w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp,
1,4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 25 lipca 2016r. oraz rozporz4dzenie
Ministra PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 76 pa2dziernika 2018 r., w sprawie
rodzaj5w dokument6w, jakich moie 24dat zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia IDz. U.227 lipca 2076r. poz.7726),

. RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2077r. poz. 2477),

o Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wief, oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri U0PWE (Dz. U. z 2Ol7r. poz. 247 9),

. Kodeks Cywilny,

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

1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie .jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubiegajEce siQ o zam6wienie publiczne, zapewniajac zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci i przeirzystoSci.

1.6 0ferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mo94 byd konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w sklada.j4cych siq na SIWZ, kt6r4 naleZy odczytywat. wraz z ewentualnymi
modyflkaciami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacli 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.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych-

uzupelnienie I.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczytywae. wraz z ewentualnymi zmianami tre3ci SIWZ, bqd4cymi np.lrynikiem
udzielonych odpowiedzi na zappania Wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres do 2g.02.202or.zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo 
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rezygnacji z zakupu czq6ci asortymentu wynikaj4cej z braku zapotrzebowania.
2.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Przez produkty lecznicze, stanowi4ce przedmiot zam6wienia, naleZy rozumied produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrze5nia 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271z p6inieiszymi zmianami). Zaoferowane produkty
lecznicze muszE byd dopuszczone do obrotu na zasadach okreslonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2
lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.

2.4.Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin waznosci zaoferowanego asortymentu
wynosil co najmniei 12 miesiQcy od dnia jego dostawy.

2.5. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takze wtrakcie trwania umowy o przedloienie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczaiAcych do obrotu i uZywania na terenie Polski.

2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2,7,Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2,8, Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczorvych

czQSci zam6wienia.
2,9. Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.77.Zamawiaj4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.72. Zamawiaj4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.73.Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych na pakiety.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 28.02.2020r. bez wzglgdu na stopieri realizac.ii lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiEcego przedmiot zam6wienia.
Umowa moZe blri rozwiazana w przypadku cofniqcia Srodk6w finansowych przez NFZ.
Dostawy odbyvvai siq bedE sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig wykonawcy, W6rzy nie podlegaja

wykluczeniu oraz spelnial4 warunki udzialu w postqpowaniu,
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowei, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia moge ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy s4 uprawnieni do
sprzedaiy produkt6w leczniczych Zamawiajqcemu, zgodnie z ustaw4 z dnia 6
wrzeSnia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 27 7 z p6iniejszymi zmianami).

4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okre6lii warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potlvierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam5wienia, Iub jego czQ6ci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lEczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiai4cemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiajqc zobowi4zanie tych
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podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno5ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacia finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogE polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizac.ji kt6rych te zdolnoSci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowel lub ekonomicznej innych podmiot64
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai sie do udostepnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawial4cego powstal4 wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
.fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podsta\ ry
wykluczenia, zamawiajEcy za24da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajqcego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal
siQ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci 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 zdolno3ciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami
w stopniu umoZliwiaj4cym nale2yte wykonanie zam6wienia publiczne1o oraz oceny, czy
stosunek lEczacy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuie rzeczywisty dostQp do ich
zasob6w, Zamawiaj4cy wymaga dokument6w, kt6re okreSlaje w szcze96lnoSci:
a) zakres dostqpnych vlykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotlu, przez wykonawcq, przy

wykonylvaniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizuie roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci
dotyczq.

V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bgd4 stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega rvykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

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
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaitdy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udziaiu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, 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
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sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwy2ej oceniona, do zlozeniaw wEnaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zlozenia oferty nastepuiacych oSwiadczerl lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaiece, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania

Zamawiaj4cego:
5.5.1.1. Dokumenty potlvierdzaiAce posiadanie uprawnienia do sprzedaiy produkt6w

leczniczych Zamawiaiqcemu:
o Podmioty okre6lone w art 72 ustawy Prawo farmaceut5rczne [hurtownie,

sklady konsygnacyine i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu
administracyjnego (konces,i, zezwolenial wydanego przez Gi6wnego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZJ uprawniaiEcego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub
kopia r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wla6ciwe organy paristw
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzaj4ce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

o Podmioty okreSlone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialneJ - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracli
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych,
Radg Unii Europelskiej albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.

o Podmioty okre6lone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcyl -
Kopia waZnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
rvydanego przez Prezesa Urzgdu Re.jestracii Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, RadQ Unii Europejskiej
albo KomisiQ Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego
zawierajqcego w wykazie wytw5rc6w, u kt6rych nastgpuie zwolnienie serii,
nazwq i adres Wykonawcy,

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawia,Ecemu oswiadczenia o przynaleZnosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloZeniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcq nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maja przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. oraz rozporzqdzenie Ministra
PrzedsigbiorczoSci i Technologii z dnia 76 paZdziernika 2018 r w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moie 24dat zamawiaiacy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcjum, przedsiQbiorcy prowadz4cy dzialalnoS6 w formie sp6iki
cl,wilnej] s4 zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegai4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zavmerai umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
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5.9, KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 loaietnia 2076 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 rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 719 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuiq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei 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 bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R0D0 w celu

zwi4zanym z w fw postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. I oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U.22017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeteli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obeimuje caly czas trwania
umowy;

. obowiazek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotycz4cych lest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. 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 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 24dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o }rt6rych 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 dotycz4cych 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 spEeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstawq prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' Wyja{nieniq informac)o w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do donego administrotora lub
podmiotu przetworzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenio inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyjalnienie: skorzystonie z prowa do sprostowonio nie moie skutkowot zmianq wyniku postgpowanio
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zakresie ni godnym z ustowq Pzp oroz
nie moie noruszo( integralnolci protokolu oraz jego zalqcznikdw.
"'WyjoSnienie: prawo do ogroniczenia przetworzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwania, w
celu zopewnienio korzystqnio ze lrodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby frzycznej lub
prqwnej, lub z uwogi no woine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub partstwa czlonkowskiego,
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Vl.InformacJe o sposobie porozumiewania siQ Zamawi ajqcego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcaml

6.1. W ninieiszym postepowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie sE
przekazywane faksem lub drog4 elektroni czn4. Zawsze dopuszczalna .iest forma
pisemna. Jeieli zamawiai4cy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu 6rodk6w
komunikacii elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kaida ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzlzmania.

6.2. Oferta musi byt zloZona w formie pisemnej.
6.3. KorespondenciQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysyla6 b4dZ sklada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
872-37-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nalezy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondenc.ii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreslone powy2e.i
moZe skutkowai tym, Ze zamawiajqcy nie bgdzie m6gi zapoznai siq z treSci4 przekazanej
informacii we wlasciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogE zwr6cid siq do zamawiai4cego o wyja5nienie tre6ci specyfikacli.
Wyjadnienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuie korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre6ci speryfikacli naleZy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcel kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jei do innego
dokumentu.

Wnioski izapytania nalejy skladac do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert t.i. do ..QL..tZ.ZOBr.r.

6.8. Kontakt sprawach niezwiEzanych z wyjasnianiem tresci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofert4,
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od upil,wu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporz4dzit w jgzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale2y dol4czy( nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiAcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacii.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedtug wzoru stanowiqcego zalEcznik
nr 1a do specyfikacii.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacii ( zalEcznik nr 2 i 2a do
srwzl.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, le2eli osoba
reprezentujeca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana lako upowa2niona do jego reprezentacji we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.

8.2.5. 0Swiadczenie RODO- zal4cznik nr 4 do SIWZ.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobieienia ich dekompletacji. 
r
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8.5. Wszelkie poprawki Iub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad
oferty musze byt parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane iest aby pierwsze stronQ oferty przetargowei stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ zna,duje oraz ilo6i wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycii rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wyko n awca moie zlo2y6 tylko jednE ofertq.
8.10. ZamawiaiAcy nie uiawni informacji stanowiqcych taiemnicQ przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniei nii w terminie skladania ofert zastrzeie, 2e nie mogq one byi udostepnione oraz

Wka,e, Le zastrzeZone informacje stanowia tajemnicq przedsiQbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq5ci. CzqSi
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyiEtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiebiorstwa. Informacje stanowiEce taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zlotone w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacii, Zamawia)4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre5ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai 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 zwi4zku ze
zmianq. CaloS6 powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo|yt jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiecy sprawdzi
skutecznoS6 zloZonego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanA odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug kt6ry mialby obowiEzek rozliczy( zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajEc ofertq, winien poinformowad Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaiEcego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartoS6 bez laaroty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertQ, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawia,Ecego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsz4 cenE dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku ztym,w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcQ w ofercie iako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miat
obowiEzek rozliczy6.

8.13. OfertQ naleiy zloiyt w zamknigtej kopercie. Koperta powinna byt zamkniqta w spos6b
gwarantu.iAcy zachowanie w poufno3ci iej zawarto6ci oraz zabezpieczajqcy iej
nienaruszalno56 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESPoL OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAT ZAM6WIEt't pUSLICZNyCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
0FERTA W POSTQPOWANIU NA:

Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych - uzupelnienie I
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /78/L8

Nie otwierad przed 74.72.2078 r. godz. 11:00*

Dostarcz e do Sekretariatu blok C I o

\t prApadAr Vriary *rmint *ladatia oled iabA vpitai oboyiq<rj4E @ktualry) kmit
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawierajEcej ofertQ r6wnieZ

osobna kopertQ zawieraiqca dokumenty zastrzeilone, ieieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

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

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
l4,l2.201^8r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbgdzie siQ w dniu 14,12.2018 r, godz, 11:00, w Dziale Zam6wiei
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawia.iqcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaiEcy zamie6ci na stronie internetowe.i
informacie dotycz4ce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloityli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostane zamieszczone na stronie internetowe.i www.zozsuchabeskidzka.pl
w mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikac,i).
10.2. Wszystkie warto5ci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena iako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierad podatku VAT obowiEzuj4cego w Polsce.

10.4. WartoS6 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenle oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich ran w ocenle.

2.Spos6b obliczania warto3ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga

CK

Kryteria oceny Ranga Spos6b ocenv

Cena
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Wszelkie upusty i rabaty bed4 odliczone od wartoSci kor{cowei oferw

gdzie : Cn - najniZsza cena zloiona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII.Informacie o formalnosciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.7. Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7. v'tyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, ie2eli sq mieiscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, l<t6rzy zloiyli oferty, a takie punktacje przyznan1 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagaf dotycz4cych wydaino6ci Iub funkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewaZnieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

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

12.3. W przypadku wyboru oferty zloionei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiega.iqcych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie 2qdat - przed zawarciem
umowy - umowy regului4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy,
W niniejszym postepowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XIV, Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacii.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujE przewidziane w ustawie 6rodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 5rodk6w ochrony prawne.j
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre5la Dzia} VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2, Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a
3, Oiwiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
5. Oiwiadczenie R0DO- zalEcznik nr 4.
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