
OGT,OSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUL POSTqPOWANIA:
Pelnienie funkcji Asystenta Dyrektora ds, Techniczno - Eksploatacyinych Zespolu

Opieki Zdrowotrei w Suchei Beski&kiei

I. ZAMAWTAJACY
Nazwa: Zesp61 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Telefon: 33 872 33 23, faks: 33 872 31,11, e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzial Zam6wieri Publicznych-tel.:33-87 2-33 -23

rr. TRYB POSTEPOWANIA
PostQpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okreSlonych w rozdziale 6 ,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych zwanej dalej
,,ustawE Pzp".

III, TERMIN SKLADANIA OFERT
1, Oferty winny by6 zlo2one w Sekretariacie Z0Z Sucha Beskidzka, blok C Ip.

w terminie do dnia 26.04.2019r. roku, do godziny 10:00.
2. 0twarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieti

Publicznych w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofert, o godzinie 11:00
3, Otwarcie ofert jest jawne.

Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAMoWIENIA

l.Uszczeg6lowienie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia j esc
1) zarz4dzenie oraz nadz6r nad dzialalno6ciq pionu technicznego,
2) znajomoit zasad i struktury zarz4dzania oraz zachowania drogi slu2bowei;

przesEzeganie zasad ewidencji, obiegu i konroli dokument6w odzwierciedlaj4cych
operacje gospodarcze, dokument6w zdawczo-odbiorczych ich akceptacji, rozliczenia i
ewidencji;

3l znajomoSi i przestrzeganie obowi4zuj4cych u ZamawiajEcego przepis6w prawnych,
norm, zarz4dzeri i insrukcji;

4J nadz6r i wsp6ludzial w wykonyrvaniu zabceri pokontrolnych organ6w kontroluj4cych;
5J nadz6r nad prawidlow4 eksploatacjq nieruchomoSci, instalacji, sprzQur, aparatury

medycznej i technicznej oraz wzqfu,efi eleku-ycznych, centralnego ogrzewania, pary
technobgicznej, wody, jednostkach w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej, Makowie
Podhahriskim i obiekcie w Jordanowie.

6) czuwanie i nadz6r nad zapewnieniem stalych dostaw medi6w do wszystkich iednostek
Zamawiaj4cego i prawidlowego rozdzialu czynnik6w elektroenergetycznych (cieplo,
para technobgiczna, energia ebktryczna, woda, i inne specjalne);

7J uu:zymanie wlaSciwego stanu technicznego i gotowoSci ekspbatacyinej
nadzorowanego maj4tku dh zapewnienia ciqgloSci dostaw: energii, wody, gazu i obiu
opalowego oraz gaz6w medycznych, aparatury i sprzQu,r medycznego.



8] zapewnienie lqcznoSci wewnQtrznei i zewnqtrznei [telefony strcionarne, telefonia
kom6rkowa, internet)

9) na&.6r nad utzymanie wlasciwego stanu sanitarno-epidemiologicznego obiekt6w,
L0) nadz6r nad utrzymaniem porz4dku i czysto(ci w obiektach i terenie zewnQEznym,
111 przygotowanie niezbqdnych danych i procedur kompbksowego programu

ubezpieczenia Zespolu -zapewnienie ci4gloSci ubezpieczenia,
L2) nadz6r nad ub:zymaniem w ciEglej gotowo6ci do u2ycia sprzqtu i aparatrry

medycznej poprzez zbcanie serwisowania sprzQul firmom zewnqtrznym oraz
pracownikom Zamawia jqcego,

13) nadz6r nad zapewnieniem calodobowego wy2ywienia pacjent6w
14J nadz6r nad zapewnieniem prawidlowego zaopatrzenia w materialy, sprzQt i

urz4dzenia niezbqdne do dzialalno(ci podstawowej i pomocniczej Zamawia.jqcego,
1.5) koordynacja i nadz6r dziala i zwi4zanych z utrzymaniem obiekt6w i teren6w we

wlaSciwym stanie sanitarno-porzqdkowym,
1-6) kreowanie polityki w zakresie ochrony Srodowiska; nadz6r nad gospodarkq

odpadami, likwidacjq zu?ytego majqtkq gospodark4 terenami,
17) nadz|r nad prowadzonymi pracami zwiqzanychz remontami obiekt6w i

pomieszczefl oraz prowadzonq dokumentacj4,
1BJ przygotowywanie i nadz6r nad zadaniami inwestycyjnymi,
19J naclz6r nad prowadzonymi procedurami wylaniania dosbwc6w towar6w i uslug oraz

realizowanymi w tym zakresie umowami,
20) wsp6ldzialanie i nadz6r nad realizaci4 zahce6 paistwowych instytrrcji nadzoru i

konroli oraz urzqd6w samorz4dowych w zakresie dzialalnosci pionu technicznego,
21J nadz6r nad realizac.iE obowiqzku i terminowo6ci sprawozdawczosci zwi4zanej

z korzystania ze Srodowiska, realizaci4 zadari Dzialu Zam6wie6 publicznych, piawa
budowlanegg

22) wprowa&,enie inicjatyw organizacyjnych i modernizacyjnych ma.jqcych na celu
racjonalizacjq zu2ycia medi6w,

23) udzial w opracowywaniu i bie2qrym dostosowywaniu phn6w ewakuacyjnych
szpitali,

24) nadz'r nad przestrzeganiem standard6w akredyacy)nych oraz zasad. polityki jakosci i
polityki Srodowiskowej systemu ISo dotyczqcych realizowanych zadari, wsp6lpraca z
Komitetem ds. JakoSci w zakresie tworzenia nowych standardow dotyczqcych 

-

realizowanych zadafl,
25J udzial w tworzeniu i bie2qcym dostosowywaniu phn6w ewakuacyjno-ratrnkowych

szpitali Zamawiaj4cego;
26) szczeg6lna troska o mienie Zespolu; na&.6r i kontroh nad wla6ciwym

gospodarowaniem skladnikami maj4tkowymi w podleglych kom6rkach
organizacylnych; zabezpieczenie pomieszczeri przed kradzie2q, poiarem i innymi
zagro2eniami;

27) ustahnie i opiniowanie strategii rozwoju zakladu, phn6w mo&rnizacji
i restruku.rryzacji zakladtl phn6w i priorytet6w zakup6w,

2BJ nadz6r nad przygotowywaniem i realizac.j4 phn6w rzeczowo-finansowych
i inwestycyinych,

29) nafu.6r nad racjonaln4 gospodark4 ma gazynow4,
30] nadz6r nad najmem i dzier2aw4 grunt6w, nieruchomosci i skladnik6w majqtkq
31) kontroh wydatk6w z bud2etr przewidzianego na dzialalnost koordynowanego

Dzialu;
32) bie|4ca i okresowa ocena dzialalnoSci .jednostek organizacyjnych pionu
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technicznego; systematyczna i okresowa wizytacja )ednostek organizacyjnych pionu
technicznego.

33J wykonywanie innych zarJe.fi zwiqzanych funkc)onowaniem slu2b techniczno-
ekspbatacyjnych w zab2no6ci od pofzeb Zamawiaj4cego.

2. Wykonawca bqdzie wykonywal zadania okre5bne w umowie maksymalnie 1B0
godzin miesiqcznie

3. Wynagrodzenie bqdzie wyplacane w formie miesiqcznego ryczaltrr"
4. Termin wykonywania czynno6ci: codzienne wykonywanie czynno6ci okreSbnych

w ust. 1 niniejszego zalEcznika, w dni robocze oraz dodatkowo wg. potzeb
zamawiajqcego, a w szczeg6lno6ci reagowanie na wszystkie interwencje w dni
wolne i noce.

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV: 85321000-5.
3. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqd4 wprowadzone do umowy:
1J w czasie trwania umowy oraz w okresie 1.2 miesiqcy po jej ustaniu, Wykonawca
zobowi4zuje siq do zachowania w tajemnicy informacji zwiqzanych z dzialalno6ci4
Zamawiajqcego, kt6rych ujawnienie mogloby zaszkodzii Zamawiajqcemu,
2) w czasie Ewania umowy Wykonawca nie mo2e prowa&ii dzialalno6ci konkurencyjnej
wobec Zamawiai4cego,
3) wykonawca zobowi4zuje siq przestrzegai obowi4zu.jqcych u zamawiajEcego zasad
polityki iako6ci i polityki Srodowiskowej systemu ISO oraz standardow i procedur
zwi4zanych z akredytacj 4 szpitali zbceniodawcy,
4) wykonawca zobowi4zuje siq do zlo2enia o6wiadczenia o posiadanym stausie osoby
fizycznej, osoby prawnej lub osoby frzycznej prowadz4cei dzialalnoSi gospodarczE,
5J wykonawca nie wykonuje zbcenia w przypadku niemo2liwo6ci jego wykonania
w zwiEzku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.

o 6wiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyristwa (zgodnie z akuralnym stanem prawnym] - w przypadku osoby fizycznej
6] wykonawca mo2e powierzyd wykonanie czynno6ci bqd4cych przedmiotem umowy
osobie trzeciej tylko za zgod4 zamawiajqcego wyra2onE na pi5mie. W razie naruszenie
powy2szego postanowienia zamawiajqcy mo2e odst4pi6 od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
7J wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkQ na podatek dochodowy, sktadkq
na ubezpieczenie zdrowobre oraz tq czqit skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowiEzui4cych przepis6w wykonawca pokrywa z wlasnych Srodk6w w
przypadku zloLenia o5wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 4J,

8) w przypadku zakofczenia umowy w trakcie danego miesi4ca kabndarzowego, a takZe
w przypadku usprawiedliwionej niemo2liwo6ci wykonywania umowy w zwiqzku
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 51, wynagrodzenie okre6bne w umowie ubgnie
proporcjonalnemu pomniejszeniu - w przypadku osoby fizycznej,
9J wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z o6wiadczeniem o ib5ci godzin realizacji umowy - wystrwionego zamawiajqcemu przez
wykonawcq - stanowiqcego zal4cznik do zawartej umowy, przedlo2onego
zamawiajqcemu w terminie do 3 -go dnia kaZdego miesi4ca kabndarzowego,
nastqpuiEcego po miesiqcu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
10J dane zawarte w rachunku, bqdq podbgaly weryfikacji i potwierdzenit ptzez
zamawiaj4cego lub osobq przez niego upowa2nionq. W razie stwierdzenia
nieprawidlowoSci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku Iub w wykazie godzin,
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4. Warunki zmiany umowy:
I. Umowa ka2dorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
1) zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmianq maksymalnei ib6ci godzin, o kt6rej
mowa w ust.L,
2) zmiana wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian4 minimalnej stawki godzinowej zgodnie
z Rozpotz4fu,eniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia
za pracq oraz wysoko6ci minimalnej sawki godzinowej w danym rokrl w przypadku gdy
bqdzie ona wyZsza ni2 stawka godzinowa wynikai4ca z umowy.
3] zasad podbgania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowobremq
wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotxe - jeZeli
zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wie nia przez Zhceniobiorcq

II. Umowa mo2e ubc zmianie w przypadku:
1J procentowa zmiana wynagrodzenia w stosunku do przeciqbrego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d, z zysku w czwartym
kwartale wedlug Obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego w stosunku to
roku poprzedniego, obowiqzuj4ca od 1 stycznia ka2dego roku kabndarzowego trwania
umowy.
2) zmiana miesiqcznego wynagrodzenia brutto przewidzianego przez zamawiaj4cego.
3)zmiana w zakresie zapis6w dotyczqcych ochrony danych osobowych, zgodnie z
obowi4zuiqcym - w okresie trwania umowy - ustawodawstwem.

V. KRYTERIAOCENYOFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy bqdzie
stosowai kryterium:

wykonawca zobowi4zany jest do ich niezwlocznego pisemnego wyja6nienia,
ll) Za ka2de naruszenie, niewla6ciwe lub nieterminowe wykonanie umowy
Zamawiaj4cy moZe nalo2yt karq umown4 na Wykonawcq w wysokoSci 30 % warto6ci
wynagrodzenia brutto okre6bnego w umowie. Zamawiajqcy jest uprawniony do
potrqcenia kary umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem 1 z wynagrodzenia
przystugujEcego Wykonawcy. W przypadkrl gdyby wartoSi szkody przewy2szyla wartoSi
naliczonej kary umownej, ZamawiajEcy .iest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach og6lnych prawa cywilnego,
12) wynagrodzenie bQdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesi4cu, w terminie do 10-go dnia miesiqca kalendarzowego
nastepui4cego po miesiqcq za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
1.3) w przypadku nie wykonania umowy w danym miesiqcu kalendarzowym wykonawca
zobowiqzany jest do dostarczenia zamawia.jqcemu o6wiadczenia o nie wykonywaniu
zadai,
o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzone1o przez zamawiaj4cego lub osobq przez niego
upowaZnion4 w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiqca kalendarzowego.
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Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena
60% Wg wzoru

40o/o

Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.

a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ranga(60%J
Co

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do6wiadczenie Wykonawcy - (40o/o)
Zamawiaj4cy przyzna okre6lonq liczbq punkt6w na podstawie dokument6w
(dolqczonych do oferty)okre6lonych poni2ej :

Dokumenty te nie naleZE do dokument6w, o kt6rych mowa w art.25 ust. 1 ustawy, tym samym nie
podlegajq przepisom art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiajqcy nie bgdzie wzywal wykonawc6w do uzupelnienia
poniiszych dokument6w. Brak zatEczenia przez wykonawcq dowod6w, o kt6rych mowa ponizej
spowoduje nie uwzglqdnienie przy dokonywaniu oceny oferty w kryterium ,, doSwiadczenie".

Uzyskane punkty x ranga ( 40olo)
Ocena bqdzie sumq punkt6w uzyskanych za cenq i doSwiadczenie wykonawcy.

VI, WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajq okreSlone przez Zamawi{Ecego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotyczqce:

aJ kompetencji lub uprawnie6 do prowadzenia okreSlonei dzialalnoSci

Ukoriczone su.rdia na kierunku
potwierdzenia kserokopiq dyplomu

zarz4dzanie - do

TAK

40 pkt

NIE

0 pkt

DoSwia&zenie stanowisku kierowniczym (do potwierdzenia
zaSwiadczeniemJ L0-20 lat Powy2ei

20 lat

20 pkt 40 pkt

Realizacja [zrealizowane i w trakcie) zadaf inwestycyjnych
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG i NMF lub UE ( do

potwierdzenia zaSwia&zenieml

5-7 realizacii powy2ej
7

Punkty przypis ane przez zamawiaj4cego

20 pkt 40 pkt

Do6wiadczenie os6b
wyznaczonych do realizacji

zam6wienia

Punkty przypis ane przez zamawia.jqcego

h



zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,
Zamawiajqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

c) zdolnoSci technicznej lub zawodowel,
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunku, Zamawia)4cy wymaga, aby Wykonawca
posiadal:
- wyksztalcenie: WLsze ,
-doSwiadczenie w kierowaniu zespolem co najmniej 30 os6b,
- co najmniej 3 htrie do6wiadczenie na stanowisku dyrektora lub z-cy dyrektora,

asystenta d/s techniczno- ekpbatacyjnych w szpialu,
- do6wiadczenie w przeprowadzaniu postqpowari o Zam6wienie publiczne
- doSwiadczenie w nadzorowaniu prac remontowo-modernizacyjnych realizowanych w

oparciu o pozwobnie na budowie w czynnym obiekcie szpitah,
- doSwiadczenie w realizowaniu i rozliczaniu zadari inwestycyjnych wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w MF EOc i NMF lub UE,

-znaiomo6i zagadnieri zwiEzanych z normq ISO 9001:2015,
-znajomoit. zagadnieri zwi4zanych z ubezpieczeniami podmiot6w leczniczych,
- szkolenie w zakresie kontoli zarzE&zej i zarzE&ania ryzykiem w podmiotach
bczniczych,

- ukoriczenie kursu specjalistycznego w dziedzinie audytora wewnQtrznego Systemu
HACCB

2. Zamawiaj4cy zastrzega,2eWykonawca nie mo2e w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolno3ciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowiEzany jest wykazai siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWC6W
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.l. pkt.72-24 oraz innych w zale2noSci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZEST,ANKI ODRZUCENIA OFERT
0fertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1J jei tre6t nie odpowiada tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) ie) zloLenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3] zawiera ra24co nisk4 cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4) zostala zlo2ona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postQpowaniu o

dzielenie zam6wienia;
5) zawiera blqdy w obliczeniu ceny;
6) jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;

rx. WARUNKI UNTEWAzNtENTA POSTEPOWANTA
Postqpowanie uniewa2nia siq w przypadkach okre6lonych w art. 93 ustawy pzp.

x. wyKAz oswrADczEr( r DoKUMENT6W, IAKIE POWTN|EN ZLOirye
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowi4zany jest dol4czy6:
a) oSwiadczenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania i spelnia

L
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warunki udzialu w postQpowaniu. 06wiadczenie Wykonawca zobowi4zany iest
zloiLyi zgodnie z wzorami formularzy stanowi4cymi zalqcznik nr 2 i 3 wraz z
dokumentami potwierdza,4cymi wymagania okre(lone w pkt. V ogloszenia oraz
oSwiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi4zk6w informacyjnych
przewidzianych w art. 1.3 lub art. 14 R0D0 ( je2eli dotyczyJ,

b) Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwy2ej oceniona, do zloZenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzie6 zlo2enia nastqpujEcych oSwiadczeri lub dokument6w:
- dypbm ukoiczenia s[rdi6w wyZszych potwierdzone kopi4 dypbmu ukoiczenia shrdi6w

wyiszych,
dokumenty potwierdzaiqce do6wiadczenie Wykonawcy:
- doSwiadczenie w kierowaniu zespolem co najmniej 30 os6b -do potwierdzenia

oSwiadczeniem,
- co najmniej 3 lehie foSwia&zenie na stanowisku dyrektora lub z-cy dyrektora,
asystenta d/s techniczno- ekspbatacyjnych w szpitalu - do potwierdzenia
zaSwiadczeniem,

- doSwiadczenie w przeprowa&aniu postqpowarl o Zam6wienie Publiczne - do
potwierdzenia o6wia&zeniem i wykazem ukoriczonych szkobi w tym w zakresie
aktualnej nowelizacji z20L8r. (zam6wienia publiczne w formie ebktronicznej),

- do6wiadczenie w nadzorowaniu prac remontowo-modernizacyinych realizowanych w
oparciu o pozwobnie na budowie w czynnym obiekcie szpitala - do potwierdzenia
oSwiadczeniem,

- doSwiadczenie w realizowaniu i rozliczaniu zadari inwestycyjnych wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w MF EOG i NMF lub UE - do potwierdzenia wykazem,

- znajomo6i zagadnieri zwiqzanych z normq IS0 9001:2015 - do powierdzenia
zaSwiadczeniem ze szkobnia

- znaiomoSt zagadnieri zwiqzanych z ubezpieczeniami podmiot6w bczniczych - do
potwierdzenia certyfikatem

- szkobnie w zakresie kontroli zarzqbzej i zarz4fu.ania ryzykiem w podmiotach
Leczniczych- do potwierdzenia certyfikatem

- ukorlczenie kursu specjalistycznego w dziedzinie audytora wewnqtrznego Systemu
HACCP- & potwierdzenia certyfi katem.

cJ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6re) mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oSwia&zenia o przynab2noSci lub braku przynab2noSci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloLeniem
oSwiadczenia, wykonawca moZe przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z inny
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurenc)i w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia -zalqcznik nr 4.

XI, ZASTRZEZENIA ZAMAWIAI{CEGO:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo:
aJ wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia tre6ci ofert lub zloLonych wraz z ofert4

dokument6w i oSwiadczei we wskazanym terminie;
b) wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zlozonych wraz z ofert4 niekompletnych

Iub zawierajEcych blqdy dokument6w, oSwiadcze6, pelnomocnictlv we wskazanym
terminie;

cJ zwr6cenia siq do podmiot\, na rzecz kt6rego uslugi byly lub sq wykonywane o

,,,,",.r$$tl'"''""o



xrr. tNFoRMACIE o sposoBlE poRozuMrEwANrA Srq ZAMAWIAI^qCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYIA/ANIA OSWIADCZEI( LUB DOKUMENToW A
TAKzE WYMAGANTA FORMALNE DOTYCZ^4CE SKT,ADANYCH OSWTADCZEN r
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcami odbyr,va siq za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobiScie, za po6rednictwem faksu lub przy
u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej.
3. OSwiadczenia dotycz4ce Wykonawcy nalezy zloiLyt w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.1- , naleLy zloiyt w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodnott z oryginalem..
5. Dokumenty sporz4dzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moiLe zloLyt. jednq ofertq.
2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Ofertq stanowiq rvypelniony i podpisany formularz ,,0ferta" stanowi4cy zal4cznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. 0ferta powinna by6 podpisana przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z form4 reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w rejestrze lub
innym dokumencie, wla6ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna byt sporz4dzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.

7. Ofertq nale2y umie6ci6 w zamkniqtej kopercie. Koperta winna byi oznaczona tazw4
[firmfl i adresem Wykonawcy, zaadresowan4 i opisanq nastgpujaco:

Nazwa i adres wykonawry
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZt M ZAMOW tqt t pu slt czNycH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitatna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USI,UGI SPOIECZNE:
Pelnienie funkcii Asystenh Dyrektora ds. Techniczno - Ekspbahcyinych Zespolu Opieki

Zdrowohei w Suchei Beskidzkiei
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /04 /US/19

Nie otwiera6 prz ed,26.04.2O19r. godz. 11:00*

]rtrt! ZrE6r

t
i.6 Prbli-nYc

informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;
dJ zbadania, czy cena danej oferty nie jest ra2qco niska,
eJ zbadania, czy zlozenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
f) pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiaj4cego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. Je2eli nie mo2na wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi na to,2e dwie lub wiqcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy
spo3r6d tych ofert wybiera ofertq z najni2s24cen4, a jeLeli zostaly zlo2one oferty o
takiej samej cenie, Zamawia j4cy wzywaWykonawc6w, kt6rzy zloityli te oferty, do
zloZenia w terminie okre6lonym przez ZamawiaiEcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mogE zaoferowai cen rvy2szych ni2
zaoferowane w zloionych ofertach.



XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1-. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcq w formularzu ,,0ferta"-

zalqcznik nr 1-.

2. Cena winna byd podana w PLN z dokladno6ci4 do 1 grosza, ti. do dw6ch miejsc po
przecinku.

xv. TERMTN ZWTAZANIA OFERTA
l.Termin zwi4zania ofertE wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego mo|e przedluityi termin

zwiqzania ofertq, z tym ie Zamawiaj4cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2eni e zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dlntLszy
jednak ni2 60 dni.

XVI, WYJASNIENIA TRESCI OGT,OSZENIA O ZAM6WIENIU
Wykonawcy mogq do koica polowy uptylvu Wznaczonego terminu skladania ofert
zloLyt pytania do tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dzialu
Zam6wieri Publicznych. Zamawiajqcy zamie6ci tre56 odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmnie) 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert.

XvII, WYB6R NAIKORZYSTNIEJSZE' OFERTY
ZamawiajEcy wybiera najkorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okre6lonych w ogloszeniu.

XIX. KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 1-3 ust. 1i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalei ,,ROD0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnej w

Suchej Beskidzkiej z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;

*w prApadfu TniaE nmina *ladania nlert takry u,p*ai 0b0ti4<r.tj4g Qkualtj *min
8. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wprowadzit. zmiany do

zloLonej oferty Iub wycofai ofertg. 0Swiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zamawiajqcemu na pi6mie pod rygorem
niewa2noSci przed uptywem terminu skladania ofert. OSwiadczenia powinny by6
w zamknigtej kopercie orazby(. odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".

XVIII. UDZIETENIE ZAMoWIENIA
l.Zamawiajqcy udostqpni na stronie internetowej wur,rr.zozsuchabeskidzka.pl.

informacle dotycz4ce wyboru najkorzystniej szej oferty.
Z.Po udzieleniu zam6wienia Zamawiajqcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.
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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. L lit. c RODO w
celu zwiqzanym z w/w postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. B oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wierl publicznych (Dz. lJ. z
2017 r.poz. 1,57 9 i2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoticzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
je2eli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;
obowi4zek podania przez Pani4fPana danych osobonych bezpo6rednio pani/pana
dotycz4cych .iest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp,
zwi4zanym z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre3lonych danych wynika.jq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0DO;
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 --;

- na podstawie art. 18 R0DO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zasffzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 R0DO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przeh^tarzanie danych osobowych Pani/pana dotycz4cych
narusza przepisy R0Do;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. L7 uSt. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyZ podstawq prawnE przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest aft. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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' wyia$nienie: informacja w tym zokresie jest vrymogana, je,eli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznqczenia inspektora ochrony danych osobowych,

" wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanio nie moie skutkowat zmianq wyniku postepowaniq
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgoinym z usio*q'bzp oro,
nie mo2e naruszat integrqlnolci protokolu orazjego zalqcznik'w,
"'Wyiainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze irodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prq',/,/nej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego llnii Europejskiej tub paistwa czlonkowsiiigo.
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