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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaiqcego oraz adres strony internetowei zamawiai4cego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22 ,34-Z0O Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-31-00
FAx: (033) a72-31-LL

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsu chab eski dzka.p I

REGON: 00030441S, Ntp : SSZ-LZ-7 4-3SZ

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wieri publicznych (tekst iednolity: Dz. tJ. z Z07g r. poz. 1986J, iwan4 dalej ,,ustaw4,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartosi zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSci kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11ust. g ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1o ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia29 stycznia 2004r. pzp, (tekst jednolity: Dz. rJ. z 20lB r. poz. 19g6),

' Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczosci i rechnologii z dnia 16 paldziernika 201g roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie iqdat zamawiaj4cy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. lJ. z 27 lipca2016r.poz.1126 oraz
D.U.z17 paidziernika 2018 r., poz,1993),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2g grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wiei Publicznych (Dz. lJ. z 2077r. poz. 2477),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszef UOpWE (Dz.U. z20l7r. poz. Z4T9),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ii (Dz.U. z
2003r. Nr 753, poz. 1503 z p6i, zm]

1.5 w ninieiszei procedurze przetargowej zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce sig o zam6wienie publiczne, zapewniai4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przeirzystosci.

1.6 oferenci ponoszq wszelki e koszry zwi4zane z przygotowatiem i zlo2eniem oferty. 2aieca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladaiqcych sig na SIWZ, kt6rE naleLy odczytywat wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostepniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawia.jqcego, 34-200 sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.nl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2. 1. Okre6lenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia sE druki wg zal4czonych wzor6w, okreSlonych w zai4cznikach nr
Pakiet nr 1- druki gi6wne, Pakiet nr 2 - papier firmowy, druki kolorowe, pakiet nr 3 - biuletyn,
Pakietnr4-recepty.
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Na ka2dym druku musi byf umieszczona nazwa drukarni i data wydruku.
Druki musz4 byi zgodne z wzorami Zamawiajqcego, a ich jako56 musi byd dobra. Biulewn ma
by6 zszlty. Ksi42ki maia by6 oonumerowane.
Szczeg6}owy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a,b,c,d do specyfikacii. Opis ten
naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacii, bgdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane iloici s4 szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i slu24 do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z
zakupu czqSci asortymentu wynikajqcei z braku zapotrzebowania.
Dostawa druk5w powinna by6 realizowana w zale2no6ci od potrzeb Zamawiai4cego po
uprzednim 5 dniowym zloieniu zam6wienia.
Druki winne byd pakowane kaLdy wzitr osobno w papier oraz podzielone przekladkE co
100 szt.
Wymagania odnoSnie gramatury druk6w:
Pakiet nr 1- gramatura papieru B0g, papier offsetowy, koperty gramatura papieru
100g.
Pakiet nr 2- gramatura i rodzai papieru zgodnie z opisem w pakiecie, Zamawiaj4cy
wymaga druk6w kolorowych wykonanych na papierue barwionym w masie. Nie
dopuszcza druk6w na papierze , na kt6ry iest naniesiony kolor maszynE
OffsetowE.
Pakiet nr 3- gramatura i rodzai papieru zgodnie z opisem w pakiecie
Pakiet nr 4- gramatura papieru 80& papier offsetowy.
Otwieranie druk6w- bardzo prosze sie do teqo stosowa6.
Prawidlowv wz6r druku iest ukrvtv ood konkretna pozvcia, odv ustawimv sie na
da nvm druku w6wczas otworzvmv hiDerlaczet oka2e sie nam wz6r druku.o
2.2. Cena oferty.
2.2.1. Cena oferty ma zawierai koszty transportu do magazlmu Zamawiaj4cego.
2.2.2. Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma byi w zlotych polskich.
2.3. Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. Ofertq mo Zna zloLyt. w

odniesieniu do wszystkich czgSci. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert
czg5ciowych w obrgbie pakietu.

2.4. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe).
2.7.Zamawiai4cy nie przewiduje wymagah, o kt6rych mowa w art. 29 ust.3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. ZamawiajEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
?.L0. Zamawia)qcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 30.04.2020r. bez wzglqdu na stopieh realizacii umowy.
IV. Warunki udzialu w postQpowaniu I podstawy wykluczenia

4.1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega€ siq wykonawcy, kt6rzy nie podlega,a
wykluczeniu oraz spelniaiq 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:
Zamawia.iecy nie okreslil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajecy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolno56 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.
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4.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuac.jach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wieni4 lub jego czq6ci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego i4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaiacemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaiac zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich spuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaiE na
wykazanie przez wykonawca spelniania warunk6w udziaiu w postQpowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolno5ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiaj4cego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sltuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiai4cego zast4pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czqsci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznE, 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 ka2dy wykonawca musi dol4czyt aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazan)rm w zai4czniku nr 2 i Za, do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowi6 wstepne 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
ubiegaiEcych sig o zam6wienie. oSwiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w
udzialu w postepowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacli 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
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e ojwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.
5.5' wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. s ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
zamawiaiacemu oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynale2nosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloientem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
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wykonawc4 nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie maia przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2015 r. w sprawie rodzai6w
dokument6w, jakich mo2e 24dat zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcium, przedsiqbiorcy prowadzEcy dzialalno56 w formie sp6iki
cywilneiJ sE zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego s4 zobowiqzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawieta(. 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. 1, i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady IUEJ 2076/679
z dnia?7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznychw zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE fog6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 719 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchej

Beskidzkiel z siedzibq w Suchej Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei 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 bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 20\7 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art,97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obermuie ca}5r czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsela,rrencje
niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqda podeimowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

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

dotyczacych;
- 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 kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO i**.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
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- w zwiEzku 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 podstawle art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyZ podstaw4 prawnq przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oiwiadczeri 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 elektroni czr.E Zawsze dopuszczalna .iest forma
pisemna. Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
uslug drogq elektronicznE, kaiLda ze stron na i4danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. Oferta musi by(. zloiona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenc.iQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysyla6 bqdi skladai na

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

6.4. Korespondencig w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylai na numer (331
872-37-77.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznei nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.ol

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym, 2e zamawiaj4cy nie bqdzie m69) zapoznai siq z treSciq przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 sig do zamawiaj4cego o wyjaSnienie treSci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. zamawiai4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. wnioski
o wyia6nienie tre6ci specyfikacji naleiy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania n^ale2y skladat do kofica dnia, w kt6rym uptywa polowa terminu na
skladanie ofert ti. doJAD3.Z019r.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji: tel. (331 g72-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka paierska.

VII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2on4 ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. 0fertq naleZy sporzqdzii w iqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dolqczy(. nastepujace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

' Wacnlenle: tnlornocJo w tym zakreste lesr wymogono, .le2e w odntestentu do itonego aelmtntstrotoro lub podntotu przetwanajqceso istnieje
obowlqzek wyzhoczenlo lnspektoto ochrony danych osobowch.
" .Wh! ente: tkorzystonte z prawa do sprostottohto nte moze skutko$/at zmtanq q,htku posrepowonta
o udzlelenle zan6wlenla publlcznego onl znlonq wstonowle umowy w zakreste ntezgodnyn z ustowq pzp oraz nti nozi noruszai tntijratnotct
protokolu oraz ]ego zotqczntk6w.

'" Walnlenle: pra\to tlo ogronlczenla przetwononto nle mo zastosowonta w odnteslentu do przechowwanlo, w cetu zapewnlenla korzystonla ze
rrodk6t ochrony pmwnellubw celu ochtony pmw tnneJ osoby nzycneJ lub ptownej, tubz uwaglna wazne w2stedy tnteresu pubtic;nego Un
EuropelskteJ lub ponsNo czlonkowsktego
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8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik nr
1a,1b,1c,1d, do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o doi4czenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. [Arkusz winien zawiera(
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I zalEcznik rv Z i Za do
SIWZJ.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, ie2eli osoba
reprezentuieca wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do iego reprezentacri we wlajciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno5ci gospodarczej.

8.2.5. O6wiadczenie RODO- zaiqcznik nr 4.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbind,owane lub w inny spos6b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byd parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsza stronq oferty przetargowei stanowi+ spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozyc,i rozwi4zan alternatywnych lub wariantor,lych nie bqdzie
brane pod uwage i spowoduie odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazan e z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca moze zloiyi tylko jedn4 ofertg.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiacych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwe, konkurencji, le2eli wykonawca nie
pSi,niej nii w terminie skladania ofert zastrzeZe,2e nie mog4 one byt udostqpnione oraz
wyka?e, 2e zastrzezone informacje stanowie taiemnice przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. Czqit.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyi4tkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnicA przedsiqbiorstwa. Informacie stanowiqce taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zloitone w drugiei cze6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacle zaslrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajAcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofat ofertq przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wlrkonawca winien zlo2yd jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty w),rnagane w zwi4zku ze
zmian4. Calo6i powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczA r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyt. iednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skuteczno5i zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajEcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertQ, winien poinformowa6 ZamawiajEcego, czy
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wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawia.l4cego obowi4zku podatkowego,
wskazui4c nazwg [rodzaiJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub swiadizenie bqdiie
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazui4c ich wartoSt bez kwoty podatku. Jezeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiai4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ieny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniisz4 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug kt6ry zamawiai4cy mialby obowiqzek rozliczy(. zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzk, z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawialAcy bgdzie miai
obowiqzek rozliczy6.

8.13.Ofertg naleiy zloiy(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno5i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadr".o-rn" *"dlrg
poni2szego wzoru:

*a

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNE]

DZI AI, ZAM6W IEI(I PU SLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZI(A, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

,,Dostawa druk6w "
Pakiet nr ,,....

Nr sprawy: ZOZ.V.OIO / DZp / 09 / 79
Nie otwiera6 prz ed 02.O4,2OL9r. godz. 11:00*

Dostar do Sekretariatu blok C I ro

pr1padku qniatg tetznina tkladania olert uhry tpin,i obowiaryjaE fukt ak)) termii
8.14. wskazane iesg aby wykonawca umieScii w kopercie zawieraiacei ofertg r6wniei

osobnE kopertq zawierai4ca dokumenty zastrzelone, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin 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 p6Zniej ni2 do dnia
02,04'2019 r' godz. 1o:00. oferty zlozone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
otwarcie ofert odbQdzie sig w dniu OZ.O4.2O1-9n, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiei
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacie okreslone w art. g6 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otlvarciu ofert zamawiai4cy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,l*6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwaranc.ii i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie 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 9.12 specyfikacji].
10.2. wszystkie wartosci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch mie.isc

po przecinku].
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10.3. W Formularzu oferty nale2y podai ceng brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowi4zuj4cego w Polsce.

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

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

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 90o/o

Termin dostawy Wg wzoru

Cn x 100 otk. = C x Ranga
CK

Wszelkie unusty i rabaw bQd{odliczone od wartoSci korlcowej oferty

gdzie : Cn - najni2sza cena spo6r6d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i
zlozonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert

Ck - cena badanej oferty
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy
Makymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaoferowany termin bgdzie
oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga
TK

gdzie : Tn - naikr6tszy termin zloZony spo6r6d ofert nie podlegajqcych
odrzuceniu i zloLonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Tk - termin proponowany oferty badanei
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Ocena kohcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione w
punkcie 1.
XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.L. wyborze na.ikorzystnieiszei oferty, podaiqc nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli jest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertQ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalno5ci

- Starsn In(pcktor
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wykonawc6w, kt6rzy zloityli oferty, a takze punktacjq pruWnanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4czn4 punktac.jq,

72.1.2. Wkonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i 5, braku r6wnowaino6ci lub
braku spelniania wymagah dotyczqcych wydajno5ci lub funkcjonalnoSci,

72.7.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan1 zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zamawiai4cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cei wsp6lpracg tych wykonawc6w.

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

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

XV. Srodki ochrony prawnei,
Wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczoneBo wskutek ich wniesienia okre6la 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 S ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2, Formularz asortymentowo - cenowy - zalEcznik nr 1a,1b,1c,1d
3. Oswiadczenia wykonawc! - zal4cznik \r 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3,
5. ZalEcznik nr 4- RODO.
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