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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.V .0L0 /DZP /L6 /1.9 Sucha Beskidzka dnia 12.03.2 019r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WI EN I A

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: DostawQ mebli (wyposazenia) dla Bloku Porodowego

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.0L.03-72-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i
wyposa2enie oddziai6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii 0nkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata2014-2020 (RPO WM) do
Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Kod wsp6lnego slownika CPV: 33L9ZOOO-2, 39113100-8

Ogloszenie o zam6wieniu zostato opublikowane w Biulerynie Zam6wieri Publicznych w
dniu 10. Ullg.poa nr 5L TO 51, . w),\ /ieszone na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiajqcego

w miejscu publicznie dostqpnym wdniu lO.O3.l0 r. oraz nastronie internetowej
wwwzozsuchabeskidzka.p rwdniu aDoL.19
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L lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajEcego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

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

TEL: (033) 872-31-00
FAx: (033) a72-3r-tt

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

REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo

zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2078 r. po2.19851, zwan4 dalej ,,ustaw4", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto66 zam6wienia nie przekracza r6wnowartos6 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I 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, (tekst jednolity: Dz. rJ. z 2OL8 r. poz. 79BG),
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra

Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 76 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moite 24dat zamawiai4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz. 1126 oraz
D.U.z 17 paidziernika 2078 r., poz. 7993),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto5ci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 247 7),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszei UOPWE (Dz.U. z 2077r. po2.2479),

o Kodeks Cywilny,
o Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 753,po2.7503 zp6L. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaiqcy bqdzie jednakowo traktowai wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji ir6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno5ci i przeirzysto6ci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacl'e, kt6re mogE byt konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

1.7 . Przygotowui4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6r4 nalezy odczytywat wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostepniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro [V, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.
ll. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest wyposa2enie pom ieszczei Bloku Porodowego Zespolu opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiei. Pomieszczenia i rodzaj wyposa2enia okre6la zaiqcznik nr 1a.
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0pis ten nale2y o dczylywat wraz z ewentualnlrmi zmianami tresci specyfikacii, bqdqcymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
2.1.1.Podane wymiary mebli sA orientacyine. Zamawiaj4cy wymaga, aby potencjalni Wykonawcy
przeprowadzili przed zlo2eniem oferty wizjQ lokalnq i na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzili
pomiary w miejscach montazu mebli wymienionych w SIWZ. Podane w zalqczniku nr 1a
wymiary i uklad szafek mo2e ulec zmianie na etapie ostatecznych pomiar6w dokonanych przez
Wykonawcg. Wykonawca przed wykonaniem mebli przedstawi6 Zamawiaiacemu do akceptacji
wizualizacjq wyposa2enia w poszczeg6lnych pomieszczeniach oraz ustali dob6r kolorystyki.
Z.\.2.Wizja lokalna mo2e odbyi siq iedynie w obecno5ci przedstawiciela Zamawiaj4cego w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajqcego.
2.1.3.Termin wizji lokalnej: po wcze6nieiszym uzgodnieniu z Dzialem Zam6wiefi Publicznych,
tel. 33 87 2 33 23
2.7.4.Po zakoirczeniu wizji lokalnej Zamawiaj4cy wyda Wykonawcom potwierdzenie udzialu w
wizji. Potwierdzenie nale2y dol4czyi do oferty.
2.1.5.Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina Steczek tel. 669500437.

Z.Z. Przekazanie mebli zostanie potwierdzone protokolem zdawczo- odbiorczym.
2.3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.
2.4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5 Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
2.5. Zamawia)4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq6ci zam6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przez wykonawcq czqsci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zal4cznik nr 1 do specyfikacji).
Z.7.Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowane meble i wyposazenie Wykonawca zobowi4zany jest dostarczyi i zamontowa6 w
miejscu wskazanym przez Zamawiai4ce maksymalnie do 31.05.2019r. Szafl<i pod zlewy i
umywalki nale2y wykona6 w terminie nieprzekraczalnym do 15.05.2019r.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt5rzy nie podlegaiA wykluczeniu
oraz spelniajq warunki udzialu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno3ci zawodowej, o ile
rvynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiaiEcy nie okre3lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiajqcy nie okre6lit warunku w tym zakresie.
4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie
4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuac,ach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, lub jego czq6ci, polegat na zdolnoSciach technicznych Iub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych
go z nim stosunk6w prawnych.
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Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawia.jqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowiazanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozyc)i niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalai4 na wykazanie przez

wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai sie do udostepnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajEcego powstalA wskutek nieudostgpnienia 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 potwierdza.iE spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy
zalqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez Zamawiai4cego zast4pil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal siq do osobistego wykonania odpowiedniej
czqSci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoici techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansowq lub
ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.
V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w

postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oiwiadczeniu bqd4 stanowi6 wstepne potwierdzenie, ie wykonawca nie
podlega wykluczeniu 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
ubiegajacych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informac)i o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw rvykluczenia 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
sie na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe.i informacji,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleZno5ci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2emem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
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wykonawcq nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majq przepisy Ro zporzqdzenia
Ministra Rozwoiu z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w dokument6w, lakich mo2e
24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
Rozporzqdzenia Ministra PrzedsiqbiorczoSci iTechnologii z dnia 16 paidziernika 2018 r.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moZe 2qdai
zamawiaj4cy od rvykonawcy 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 ubiega.lqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoSt w formie sp6lki
cywilnelJ sE zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2076/679
z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplyruu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1J,

dalej ,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzib4 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 bqdE 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 bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 usta\ /y z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeleli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyrruania obermuie caly czas trwania
umowy;

. obowiazek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre5lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomaqzowany, stosowanie do art. 22 ROD0;

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

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";

I
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- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobotvych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku 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 R0D0;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyi podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych iest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczer[ lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

5.1. W ninieiszirm postqpowaniu o3wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE

przekazywane drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeieli
zamawiai4cy lub wykonawca przekazui4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq,
ka2da ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zlo2ona w formie pisemnei.

6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowi4zani wysyla6 b4dZ sklada6 na
adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.5. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer niZ zostalo to okre6lone powyiej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiaiqcy nie bqdzie m69l zapozna6 siq z treScia przekazanei
informacji we wlasciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaj4cego o wyiasnienie tresci specyfikacji.
Wyja6nienia tre5ci specyfikacji oraz jel ewentualne zmiany bqd4 dokonlvrane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiajacy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyia6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umozliwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania naleZy skladai do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie oferr tj. do ....*..h........03.20 1 9r.

' Wlalnlenle: tnlornacla w Lym zokreste lest Wmagana, le2e w odnteslenlu do .lonego odntntstratora lub podnlotu pnetwanalqcego tstniele
obowiqzek wynoczehto tnspektora ochrony donych osobottych.

" Wylainlenlc: skorqstanie z prou/o do sprosto$lanlo hle mo2e skutkowat zntonq Wnlku posqpo\\/anta
o udzlelenle zondwlenlo publlcznego onl znlonq postahowled uno*y w zokresle nlezgodnym z ustawq Pzp oraz nte no2e naruszat lntegrolnolcl
protokolu otoz jego zolqczntkdw
'' Wotnlcnle: prawo do ogranlczenlo przet\9orzanla nle na nstosowonla w odnieslenlu do przechowylr'ania, v,/ celu zapewnlenio korzystonlo ze
lrodkdw ochrony prownel lub w celu ochrony prow tnneJ osobt lzycznej lub pmwE' lub z uwosi na taozne wzgledy intercsu pub czneso Unij
EuropejskteJ lub ponsNo czlonkowsktego.
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6.7. Kontakt w sprawach zwiezanych z wyia6nianiem tresci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23-
Sabina Steczel! Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska.

VIL Termin zwiAzania ofert4,
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlo2onE ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporz4dzit. w 1gzyku polskim, w formie pisemne.j.

8.2. Do oferty naleiry d,ol4czy(. nastqpuiqce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania

wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy - zalqcznik nr 1a, sporz4dzony wedlug wzoru
stanowiecego zal4cznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania).

8.2.3. O5wiadczenia lvymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I zal4cznik nr 2 i 2a do

SIWZJ.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba

reprezentujqca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wla5ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczei.

8.2.5. Zal4cznlk nr 4 - o6wiadczenie R0 D0.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane.

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

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w sklad

oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do

reprezentowania wykonawcy.
8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowe, stanowil spis treSci zawierajqcy

wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na

kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo6i wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie

brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.

8.9. Ka2dy wykonawcamoie zloiy6 tylko iednA ofertQ.

8.10. Zamawia,qcy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicA przedsiqbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli rvykonawca nie

p6iniei nii w terminie skladania ofetl zastrzeie, ie nie mog4 one byd udostQpnione oraz

Wkaie, ie zastrzezone informacje stanowiq tajemnice przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq56

pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie

wymagane dokumenty okre5lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informac.ji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiEce tajemnicq
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przedsigbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
u.jawnienie ich treici. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 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 zwiqzku ze
zmian4. Calo6i powinna byi zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZM[ANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznosi zlozonego oswiadczenia w powiezaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr5cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb5r prowadzilby do powstania u
zamawia.jqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiai4cy 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, skladaj4c ofertQ, winien poinformowad ZamawiajEcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzit do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazuiqc nazwg (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazu.jqc ich warto6t bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystniejszej oferty lub oferty z najnilsz4 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zl<t z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial obowiqzek
rozliczyt.

8.13. OfertQ nale?y zloiyt w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnoSci jej zawarto6ci oraz zabezpiecza)4cy iej
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

\
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ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

DostawQ mebli (wyposa2enia) dla Bloku Porodowegow
ramach Projektu o numerue RPMP.12.0I.03-72-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaZenie oddziat6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem

Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-lZ.O0-12-037/1,7
ogtoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Malopolskiego na Iata?014-2020 (RP0 WM) do Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony
zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

_ SPR

Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /76/19
Nie otwierai przed 01.04.2019 r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I piqtro

xw prapadfu qniap telrri a rklada ia qlert bahA ,tptai obowiqyjqE @ktwkj temttt

8.1.4. Wskazane iest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawieraiacei ofertq r6wniez
osobnq kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzei.one, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

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

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotne, w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6fnie.j ni2 do dnia
O1,O42OL9 r. godz. 10:00. 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 01.04,2019 r. godz. 11:00,, w Dziale Zam6wien
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreilone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej
informacle dotyczqce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,l<6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwaranc.ji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.

Informacje te zostana zafiieszczone na stronie internetowei 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 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto3ci cenowe naleiy podad w zlotych (z zaokragleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.

10.4. WartoSi oferty jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

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

2,Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100ntk. =Cx Ranpa (500/n)

CK

gdzie :

Cn - naini2sza cena spoS16d ofert nie podlegajEcych odrzuceniu i zl oionych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaia wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ck - cena oferty badanej
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancii wynosi 24 miesiqce. Dlu2szy bgdzie oceniany wg wzoru.

Gkx 100otk. =GxRaneaf2Oo/nl
Gn

gdzie : Gn - naidlu2szy termin zloiony spo6r6d ofert nie podlega.j4cych odrzuceniu i
zlozonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie

badania i oceny ofert
Gk - termin proponowany w badanej ofercie
G - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Termin dostawy
Maksymalny wymagany termin dostawy (bez szafek pod zlewy i umywalki, kt6re nale2y
wykona6 w terminie nieprzekraczalnym do 15.05.2019) - 31.05.2019r.
Kr6tszy zaoferowany termin bqdzie oceniany wg wzoru.

Tnx 100 ptk. =TxRanga(20%)
TK

gdzie : Tn - najkr6tszy termin zlo2ony sposr6d ofert nie podlegajEcych odrzuceniu i
zloionych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym

etapie badania i oceny ofert
Tk - termin proponowany w badanel ofercie
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
6Oo/o Wg wzoru

Okres gworancji Wg wzoru

Termin dostaw 2Oo/o

nf\ unt oPoLSt(A
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XII. Informacie o formalno6ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawiai4cy poinformuie nlezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

72.7.1. wyborze naikorzystnieiszei oferty, podaiac nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, jeZeli iest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sE mieiscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takZe punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i iqczn4 punktacjg,

72.7.2. 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 r6wnowa2noSci lub
braku spelniania wymagafi dotycz4cych wydaino5ci lub fu nkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

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

12.3.W przypadku rvyboru oferty zlozonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie 24dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezltego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umowy.

Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.
XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sEdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz
postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnei wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugu.lq r6wniei
organizacjom wpisanym na listq, o kt6re.i mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1,

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a
3. OSwiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a,.
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3
5. O6wladczenie RODO- zalEcznik nr 4.
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