
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.01-0 /DZP / 17 / 19 Sucha Beskidzka dnia 18.03.2019r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6W I EN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na dostawq :

dostawq imolant6w do osteosvntezv i innych material6w do zatrieg6w
ortonedycznych : uzupelnienie

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniu i?0?/9.poa nr 5lJ 160 . wywieszone na tablicy ogloszei w
siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqpnym wdniu 4903 l9 r. oraz
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.p lw dniu 49 ob l?
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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22 , 74-ZOO Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3t-oo
FAX: (033) a72-3t-tt

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

REGON: 00030441S, NIp t SSZ-12-7 4-352

Dostawa implant6w do zespoleri rqki, okre6lonych w formularzu asorwmentowo _

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2078 r. poz. 1986), iwan4 dalei ,,ustawa,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. wartosd zam6wienia nie przekracza r6wnowartosi kwoty
okreslonei w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g 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 20O4r.pzp, (tekst jednolity: Dz.lJ.z2OIB r. poz. 19g6). RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moieiqdat zamawiaiEcy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. lJ. z27 lipca 2016r. poz.7726.),o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2B grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przericzenia
warto6ci Zam6wiei publicznych (Dz.u.poz.Z477 229 grudnia Z0I7 r.), 

'
. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z d azz grudnia 2017r.wsprawie kwot

wartosci zam6wiei oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowiqzek
przekazl,wania ogloszeri UOpWE (Dz. U. poz. Z4l9 z dnia 29 grudnia ZOiTr],. Kodeks Cywilny,

. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. t5O3 z p6t. zm)

1.5 w ninie.iszej procedurze przetargowei zamawiai4cy bgdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegal4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencii i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonarnosci i przeirzystosci.

1.6 oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 2aleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacie, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

L.7 .Przygotowvi4c ofertg dostawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartosciq wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z ewentuainymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiai4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostQpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", pietro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Okre6lenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa implant6w do osteosyntezy i innych material6w do
zabieg6w ortopedycznych okreSlonych w zalqczniku nr 1a do niniejszey SIW/:
CPV: 33183100-7

cenowym,
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. Dostawca udostqpni zamawiai4cemu na czas trwania umowy instrumentarium do
przeprowadzenia zabiegu oraz kompletu rozwiertak6w kostnych do gwotdzi
Sr6dszpikowych,

. Dostawca zapewnia utworzenie w siedzibie Zamawiai4cego depozytu implant6w,

. Uzupelnianie zuifich implant6w i sprzQtu do ( max) 24 godzin od przeslania
protokolu wszczepu,

. W przypadku gdy instrumentarium bqdzie dostarczane przez Wykonawce na konkretny
zabieg - czas dostarczenia do 24 godzin od chwili zgloszenia,

o Szkolenie personelu lekarskiego i pielqgniarskiego w zakresie technik objgtych
zam5wieniem.

2.2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do specyfikacii. Opis ten
naleZy odczyryat wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bgd4cymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania dostawc6w. Podane ilo6ci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 3 miesiqcy i stu2a do obliczenia ceny oferty (tj.
ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dostawcy). Zamawia.j4cy zastrzega sobie prawo
rezygnacji z zakupu czq6ci asortymentu wynikajEcei z braku zapotrzebowania.

2.3. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.4. Przez wyroby medyczne, stanowiEce przedmiot zam6wienia nale2y rozumie6 wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maia 2010 r. (Dz. U. z 2070 r.
nr 107 poz. 679 z p6iniejszymi zmianami). Zaoferowane wyroby medyczne muszq byd
dopuszczone do obrotu i uZywania na zasadach okre6lonych w ustawie o wyrobach
medycznych.

2.5. Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin waznoSci zaoferowanego asortymentu
wynosit co naimniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

2.6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siQ do dostawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takZe w trakcie trwania umowy o przedloienie charakterystyk oferowanych
wyrob6w ( pr6bek katalog6w) oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i uZywania na
terenie Polski celem potwierdzenia parametr6w wymaganych przez Zamawiai4cego.

2.7. Dostawca zobowi4zany bqdzie do bezplatnego .',41:po?yczenia zestawu do usuwania
uszkodzonych 5rub.

2.8 Dostawca zobowi4zany bqdzie do bezplatnego wypo|yczenia (pod konkretny zabieg, po
okresie trwania umowy) narzQdzi do usuwania zalozonych implant6w.

2.9. Cena oferty.
2.9.1. Cena oferty ma zawierai koszty transportu do magazynu Zamawiajqcego.
2.9.2. Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma by6 w zlotych polskich.
2.70. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladanie ofert czqScior,vych.
2.11. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Z.7Z.Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkowe].
2.13. Zamawiajqcy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umolvy o pracq).
2.14. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.75. Zamawial4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.16. Zamawiaj4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
3.1. Do 31.05.2019r. bez wzglqdu nastopiei realizacji umowy.
3.2. Zamawiajacy lvymaga w nieprzekraczalnym terminie, w dniu podpisania umowy
utworzenia w siedzibie Zamawiajqcego wymaganego banku implant6w celem zapewnienia
ci4glo5ci realizowanych procedur medycznych.
3.3. Dostawy odbywa6 siq bqd4 sukcesywnie na podstawie zam6wiefl, stosownym

transportem i na koszt Dostawcy.
3.4. Zamawiai4cy wymaga dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;
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- ulotek w jQzyku polskim zawieraj4cych wszelkie niezbqdne dla bezpo6redniego
uiytkownika informacje

- instrukcii w.iqzyku polskim dotyczEcych magazynowania i przechowywania sprzqtu,
- instrukcii w iqzyku polskim dotycz4cej sterylizacji implant6w i instrumentarium.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. 0 udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq dostawcy, kt6rzy nie podlegai4 wykluczeniu

oraz spelniajE warunki udzialu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiai4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okreilit warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolno36 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Dostawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie
4.2.2 i 4.2.3 specyfikacli, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, lub jego czqsci, polegad na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru
prawnego iqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Dostawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacli innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawiai4cemu, ze realizui4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostQpniane dostawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacia finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez dostawcQ spelniania warunk5w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4wobec 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, dostawcy mogE potega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, jesli
podmioty te zrealizuiE roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Dostawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkode poniesion4 przez zamawiajqcego powstala wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez dostawcQ
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaLqda, aby dostawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiai4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzal
sig do osobistego wykonania odpowiedniei czq5ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuaciq finansowq lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V, o6wiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy dostawca musi dol4czyd aktualne na dziefl skladania ofert oSwiadczenie

w zakresie wskazanym w zarqczniku nr z i 2a, do specyfikacji. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e dostawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

t
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5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie przez dostawc6w oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z dostawc6w wsp6lnie
ubiegaiacych siQ o zam6wienie. Oiwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z dostawc6w wykazuje spelnianie
warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3, Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o(wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacli, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Dostawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada takZe o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Dostawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleino5ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o5wiadczenia, dostawca moZe przedstawii dowody,2e powi4zania z innym dostawc4 nie
prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.6. Je2eli dostawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1 specyfikacji sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym dostawca ma siedzibq lub
mieisce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogloszono upadloSci.

5.7. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacii powinny by6 wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.8..f e2eli w kraju, w kt6rym dostawca ma siedzibg lub mie.jsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaie siQ dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacii, zastepuje sig je dokumentem zawiera)Ecym
odpowiednio oSwiadczenie dostawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do
iego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt, zloione
przed notariuszem lub przed organem sEdowym, administracyjnym albo organem
samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibg lub
miejsce zamieszkania dostawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 5.8
specyfi kacji stosuje siq.

5.9. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maia przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moie iqd,at zamawiaiqcy od dostawcy w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.10. Dostawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.10.1. Dostawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzEcy dziatalnoS6 w formie sp6lki
cywilnei) s4 zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.10.2. W takim przypadku dostawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zlozenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera( umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

5.11. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2076/679
z dnia 27 laarietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b Ftzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

I
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. rJrz. IJE L il9 z
04.05.2015, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
' administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zesp6l opieki zdrowotnei w suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchei 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 RoDo w celu
zwi4zanyri 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. g oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29r stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. rJ. z zoTT r. po2.1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";

' Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art. gT ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakorlczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, i ,i"z"I'.rr.
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuie caly czas trwania
umowy;

' obowi4zek podania przez Pani4/pana danych osobowych bezposrednio pani/pana
dotycz4cych iest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach uitawy pzp, zwi4zanymz udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaiq z ustawy pzp;

' w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostQpu do danych osobowych pani/pana

dotycz1cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych --;

- na podstawie art. 18 R0Do prawo i4dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzqdu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczqcych narusza-pizepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzkuz art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. Z0 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawq prawn4 przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

vl. Informacie o sposobie porozumiewania siq zamawiaiqcego z dostawcami,
przekazywania oswiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z dostawcami

6.1. w ninieiszym postqpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane drogq elektronicznE zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiai4cy lub dostawca przekazui4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacie za posrednictwem przy u2yciu srodk6w komunikac.ii elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usiug drog4 elektronicznq,
kazda ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt iih otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zio2ona w formie pisemnei.
6 3. Korespondencjg w formie pisemnei dostawcy sq zobowiqzani wysylat. b4di skladai na

adres: Zesp6l opieki Zdrowotnei sekretariat Blok c, I pigtro, ui. szpitarna 22,34-zoo
Sucha Beskidzka .

)
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6.4. Korespondencjq w formie faksu dostawcy sq zobowiazani przesylai na numer (33) 872-
31-11.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej naleZy kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzkatowp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre5lone powy2ej
mo2e skutkowad tym,2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapozna6 siE z treSci4 przekazane.j
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Dostawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdE dokonywane zgodnie z
art. 38 ustalvy. Zamawiaj4cy preferuje korespondenciQ w formie elektronicznej. Wnioski
o wyiasnienie tre5ci specyfikacji nale2y przesylad na adres mailowy podany w punkcie
5.5 w formie umo2liwiai4ce.j kopiowanie tre5ci pisma i wkleienie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladai do korica dnia, w kt6rym upiywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do 9b..Oa.......2 O r S..

5.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja6nianiem tre5ci specyfikacji: tel. (33J 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlo2onE ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty,
8.1. Oferte naleiy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczy(. nastqpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania dostawcy
formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zai4cznik nr 1 do
specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania dostawcy
arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiecego zalqczntk nr 1a (
oferowany pakiet) do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty
wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz
winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postgpowania).

8.2.3. 06wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania dostawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania dostawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentujeca dostawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do iego reprezentacii we wlaSciwym reiestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczei.

8.2.5. 0Swiadczenie,2e oferowane wyroby sq dopuszczone do obrotu i uiywania na
terenie Polski.

8.2.6. 0Swiadczenie RODO- zalEcznik nr 4.
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 zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt5regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobQ upowa2nionq do
reprezentowania dostawcy.

' Watnlenle: lnhrmsclo \,t tym ntuesle lest wymosona, krell w odnlestentu do daneso admtntstrotora lub podntotu pnetwanajqcego tsrnteje
obowiqzek wlnaczenia lnspektoro ochrony danlch osobottych.
" Wofnle e: skorqlstonie z pruwo do sprostowonlo nie mo2e skutkowo( znlanq urynlku postqpowanlo
o udrelenle zon6$ltenlo publlcznego onl znlonq postonowlel umouty w zokresie niezgodnyn z ustawq Pzp oroz nle moze narutzot integrulnolcl
protokotu oroz jego zalqczntk6w.
"' Walnle e: prowo do ogruniczenlo yzetwarzonlo nle nq nstosoutonto w odnleslenlr do przechowywonla, w celu zopewnlenlo korzlstanlo ze
trodkiw ochrony prownel lub w celu ochrony pra$l tnneJ osoby lzycznel lub prawnel, lrb z uwagt na wozne wzglQdy intercsu publi.znego Unit
Eu ro pe I s k I e J I u b pa I stwo c zlon kow s kl e I a
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8.6. wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierai4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaiduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

S.T. rrzedstawienie propozycii rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Dostawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy dostawca moie zloiyi tylko jednq ofertq.
8 10' Zamawiai4cy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnice przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jeieli dostawca nie p6zniej
niz w terminie skladania ofert zastrzeze, ire nie mogE one byi udostgpnion e oraz wykaie,
Ze zastzeione informacie stanowiE taiemnice przedsiqbiorstwa. W takim wypadku
wskazane jest, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czgici. czgsi pierwsza
oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie wymagane
dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyl4tkiem informacli bqd4cych w ocenie
dostawcy taiemnicE przedsigbiorstwa. Informacie stanowi4ce taiemnicq
przedsigbiorstwa powinny byi zloione w drugiej czesci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy dostawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnosci informacji, zamawiai4cy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Dostawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. g6
ust. 4 ustawy.

811. Dostawca mo2e zmienii lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert. w
przypadku zmiany oferty dostawca winien zloLyi iednoznaczne pisemne oiwiadczenie o
tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze zmian4. calosi
powinna byi zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie
wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W
przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. podczas otwarcia ofert Zamawiai4cy sprawdzr
skutecznoS6 zlo2onego oswiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi wofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. w przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 od,czyaane - zostanie ona zwr6cona dostawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawia.lqcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqz ek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Dostawca skladai4c ofertq, winien poinformowai ZamawiajEcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku poditkowego,
wskazui4c nazwq frodzai) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdiie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartos6 bez kwoty podatku. .yezeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ieny
naikorzystniejszei oferty lub oferty z na)niiszq cen4 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 dostawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierat. podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. ofertq naleiy zloiyi w zamkniQtei kopercie. Koperta powinna by6 zamknigta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnosci iej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy iejnienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadr"so*rn, *udlrg
poni2szego wzoru:
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Nazwa i adres dostawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEI

DZI AI, ZAM6W IET.I PU ELICZNVCU
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa implant6w do osteosyntezy i innych material6w do
zabieg6w ortopedycznych uzupelnienie"

Nr sprawy: ZOZ.V .010 /DZP / 77 /19
Nie otwierai prz ed 27 ,O3,2019 r. godz. 11:00*

Dostarcz do Sekretariatu blok C I tro

*a prApadku ryziary tmtiat tkladatia o/ert rale? uPital obo,,,iq<rj4g (aAtulty) ternn

8.14. Wskazane iest, aby dostawca umieScii w kopercie zawieraiacei ofertq r6wnie2 osobnq
kopertq zawieraiqca dokumenty zastrzeione, )e2eli zachodzi przypadek okreSlony w
punkcie 9.1.

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

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
27.03.2019 r, godz. 10:00. Oferty zloZone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustarvy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otvvarcie ofert odbqdzie siq w dniu 27.O3.2O19r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacie okreSlone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, iake zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w dostawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii i warunk6w platno6ci

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

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii).
10.2. Wszystkie wartosci cenowe naleZy poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez dostawce cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowi4zuiqcego w Polsce.

10.4. WartoSd pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo3ci 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
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Ranga Spos6b oceny

Cena Wg wzoru

Termin dostawy 20o/o Wg wzoru

SterylnoSi produktu 200/o Wg wzoru

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx 100 ptk. =CxRanga(60%J

CK
Wszelkie uous(v i rabaty bqda odliczone od warto6ci kohcowei oferw

gdzie : Cn - najni2sza cena zio2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy

Termin dostawy- poni2ei 24 godzin- 100 pkt
24 godziny -0 pkt

Ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta x ranga ( 20%)

c) Sterylno56 produktu

Produkt sterylny I Zamawiajqcy rrymaga wymiany w trakcie trwania umowy produkt6w
z koficzqcq sig data wa2noSci sterylizac.ii)- 100 pkt
Produkt przeznaczony do sterylizacji - 0 pkt
Ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta x ranga ( 20%)

ocena kofcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione w
punkcie 1.

60o/o

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

72.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich dostawc6w o:
12.1,1. Wborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo mieisce zamieszkania i adres, je2eli .iest mie.,scem wykonywania dzialalnojci
dostawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, ie2eli s4 miejscami wykonywania dzialalnoici
dostawc6w, kt6rzy zloiyli oferfy, a takie punktacjg przyznan4 ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i 14czn4 punktac.iq,

12.1.2. dostawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. dostawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.7.4. uniewainieniu postgpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostana zamieszczone na stronie
internetowei.

12.2. Zamawiaj4cy przeSle umowq dostawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go
do swolej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez dostawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moLe 24dat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6ipracg tych dostawc6w.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniefszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.

17. Srodki ochrony prawnei.
Dostawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na liste, o kt6rej mowa w art. 154 pkt S ustawy.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo - cenowy - zalEcznik nr 1a
3. oSwiadczenia dostawcy - zal4cznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3
5. Oiwiadczenie RODO- zalEcznik nr 4.
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