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I. Informacle og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEL: (033) 872-31-oO
FAx: (033) a72-3L-rl

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

REGON: 000304415, NIp: SSZ-12-7 4-3Sz
1.2 Tryb udzielenia zamowienia
Zam6wienie publiczne udzielane ;est zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wiefi publicznych [tekst jednolity: Dz. u. z ZOTB r. poz. L986), zwanq dalej ,,ustawa,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. warto66 zam6wienia nie przekracza r6wnowartos6 kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -45
Prp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. pzp, (tekst jednolity: Dz. tJ. z ZOlg r. poz. 19g61o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich mo2e iqdat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca ZOl6r. poz.1126),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2g grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wiefi Publicznych (Dz. u. z 2Ol7 r. poz. 247 7),. Rozporzldzenie prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOpWE (Dz.u. z 2077r. po2.2479),

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

2003r. Nr 753, poz. 1,503 z p6i. zm)
w ninieiszej procedurze przetargowej zamawiai4cy bqdzie )ednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegai4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaiEc zachowanie uczciwej konkuienc.ii
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzysto6ci.
1.5 oferenci ponoszq wszelkiekoszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,

aby oferent zdobyi wszelkie informacie, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowuiac ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawartosci4 wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywa( wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiacego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok '8", piqtro IV, oraz na stronie internetowei
mvw.zozsuchabeskidzka.B_1.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa sprzetu 1x u2ytku.

Zam6wienie zostalo podzielone na 11 czqsci.
CPV: 33.14.00.00-1 (wyroby medyczne)
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznrk nr 1a do specyfikacji. Opis
ten nalezy od,czytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqd4cymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapltania wykonawc6w. rodane ilosci s4
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i slu2q do obliczenia ceny oferty
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[tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcyJ. Zamawiaj4cy zastrzega sobie
prawo rezygnacji z zakupu czQSci asortymentu wynikaiecei zbrakl zapotrzebowania.

2.2.Wymagany lermin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Przez wyroby medyczne, stanowiAce przedmiot zam6wienia nale2y rozumie6 wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 2O maja ZOTO r. (Dz. lJ. z
2010 r. nr 707 poz. 679 z p6lniejszymi zmianamiJ. Zaoferowane wyroby medyczne
muszE by6 dopuszczone do obrotu i u2yr,vania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

2.4. Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin wa2no5ci zaoferowanego asortymentu
wynosii co naimniei 12 miesigcy od dnia iego dostawy.

2.S.Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takie w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych wyrob6w ( pr6bek, katalog6w) oraz dokument6w dopuszczaj4cych do
obrotu i uZywania na terenie Polski.

2.6. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych. Ofertq moina zloLyt w
odniesieniu do wszystkich czq6ci. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert
czgSciowych w obrqbie pakietu.

2.7 . Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.B Zamawial4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkoweJ.
2.9. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiaj4cy wymaga wskazania przez wykonawcg
czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom, ipodania
firm podwykonawc6w [zat4cznik nr 1 do specyfikacji)

2.10. Zamawiajqcy nie przewidule wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust.3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.

2.71. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.72. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.73. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.14. .fako6t towaru i gwarancja

a) Dostawca gwarantu.ie, ze dostarc zony przez niego towar jest wolny od wad.
bJ W przypadku wadliwej partii towaru Zamawiaj4cy niezwlocznie powiadomi o

tym Wykonawcq, a ten dokona r.tymiany wadltwego towaru na
pelnowartoSciowy. W przeciwnym wypadku towar zostanie zwr6cony bez
dokonania zaplaty.

cl Wykonawca jest zobowi4zany do dostarczania oferowanego towaru przez okres
trwania umowy. Zmiana mo2e nastqpii w przypadku zaniechania produkcji lub
wycofania towaru z rynku. W tym przypadku Oferent zobowi4zany bgdzie
poinformowa6 Zamawiaj4cego i przedstawi6 mu nowy towar do testowania i
akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowe.i.

d) Oferowany towar musi siq charakteryzowai wysokimi walorami techniczno-
uZytkowymi, jak:
- rodzaj i trwaloS6 u2ytych material6w
- niezawodnoS6 fnp. brak przeciek6w)
- funkcjonalno56
- odpowiednie opakowanie, opakowanie foliowo-papierowe musi posiada6
mankiet umo2liwiaj4cy wyjqcie sprzgtu w spos6b nie naruszajqcy jalowoSci.

Ilekroi w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowi4cych jej integraln4 czg56 przedmiot
zam6wienia iest opisany ze wskazaniem znak6w towarowych, patent6w, pochodzenia, norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, system6w referencji technicznych i
material6w z podaniem producenta to przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim towarzysz4 Wrazy
,,lub r6wnowaine".
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III. Termin wykonania zam6wienia:
3.1. Do 30.04.2 02Or.bez wzglgdl na stopief realizacji lub do czasu wyczerpania

asortymentu stanowi4cego przedmiot zam6wienia.
3.2. Dostawy odbywai siq bqd4 sukcesyrarnie na podstawie zam6wiefi, stosownym

transportem i na koszt Wykonawcy.
3.3. Zamawiaj4cy wymaga dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- ulotek w jqzyku polskim zawieraj4cych wszelkie niezbqdne dla bezpo5redniego
u2ytkownika informacje

- instrukcii w iqzyku polskim dotycz4cych magazynowania i przechowywania sprzetu

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziaialnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajAcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolno66 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

4.3.w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cych sig o udzierenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacji musi spelniai ten sposr6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczai produkty lecznicze.

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
o5wiadczenie w zakresie wskazanJrm w zal4czniku nr 2 i Za do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bgd4 stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

5.2. w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oswiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z r.r,ykonawc6w wsp6lnie
ubiegai4cych sig o zam6wienie. o6wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaLdy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu,
o kt6r],m mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. wykonawca, kt6ry powotuje 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 postqpowaniu sklada tak2e oswiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawia.i4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawc9, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzief zto2enia oferty nastqpujqcych oSwiadcze6 Iub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaiace, 2e oferowane dostawy spelniajq wymagania

Zamawiaj4cego oraz potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia:
- Certyfikaty lub Deklaracje zgodno5ci CE dla oferowanych wyrob6w - dokument

wystawiony przez producenta wyrobu lub iego autoryzowanego przedstawiciela
(dotyczy wszystkich klas wyrob6w medycznych). Wykonawcy powinni w prawym
96rnym rogu ka2dego dokumentu oznaczyt, kt6rego zadania i kt6rejpozycji dotytzy.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie inteineiowej i;fo;macji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
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Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynaleino6ci do tej samei
grupy kapitalowej, o kt6re.i mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o3wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawid dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maia przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w
dokument6w, jakich mo2e LEdat zamawiai4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno5d w formie sp6lki
cywilnei) sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiEzani do zlozenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacii.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i Z rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchel

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;t inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona
zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. tJ. z 2077 r. poz. 1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bgdq 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 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

. obowi4zek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselnvencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomat]/zowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych pani/pana

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 R0DO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.t;
- na podstawie art. 18 ROD0 prawo Zqdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO +**;
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vI. Informacie o sposobie porozumiewania siq zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie oi6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

5.1. w niniejszym postqpowaniu o:iwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drogq elektroni czn4. zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. .fe2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy u2yciu srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1g lipca 2o0z r. o swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, kaiLda ze stron na Z4danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. 0ferta musi byi zloiLona w formie pisemnei.
6'3. Korespondencjg w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiEzani wysylai bqdz skladai na

adres: zesp6i opieki Zdrowotnei sekretariat Blok c, I piqtro, ur. Szpitarna zz,34-zoo
Sucha Beskidzka .

6.4 Korespondencjq w formie faksu wykonawcy s4 zobowiqzani przesylad na numer [33)
872-37-71.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreSlone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym, 2e zamawiaiacy nie bqdzie m6gl zapozna6 sig z tredci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiaiacego o wyjaSnienie tresci specyfikacji.
wyja6nienia tresci specyfikacii oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustavry. zamawiai4cy preferuje korespondenclg w formie elektronicznej. wnioski
o wyjasnienie tresci specyfikacji nale2y przesyia6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wkrejenie iei do innego
dokumentu.
wnioski i zapytania nale2y skladad do koica dnia, w ktorynr uplywa polowa terminu na

skladanie ofert rj. do ...Uh...04.20 l9r.
6.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofert4.
wykonawca pozostaje zwilzany zloion4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

- prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetuvarzanie danych osobowych pani/pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:* w zwi4zku,z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 2 0 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyL podstaw4 prawn4 przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art, 6 ust. 1 lit. c RODO.

' wyiainienie: informacja w t lm zakresie jest wymagona, jezeli w odniesieniu do danego administotoro lub
podmiotu pzetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

" wyjainienie: skorzystonie z prawo do sprostowania nie moie skutkowa( zmionq wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oni zmionq postanowiert umowy w zakresie niezgoinym , ,sirq'b"p oro,
nie moie naruszai integrolnotci protokolu orqz jego zalqcznik,w,
"'Wyialnienie: prauto do ograniczenia przetwarzania nie mo zostosowanio w odniesieniu do przechou,rywonia, w
celu zdpewnienia konystania ze lrodk'w ochron! prownej lub w celu ochrony praw innei osoby fiiycznei iub
prownej, lub z uwagi no woine wzgledy interesu publicznego llnii Europejskiej tub paistwa czlonkowikiigo. 
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VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg naleZy sporzqdzit. w igzyku polskim, w formie pisemne.j.
8.2. Do oferty nale2y dol4czyi nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacii.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik
nr 1a do specyflrkacji. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postepowania).

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr Z i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, ieZeli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentac,i we wla5ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Zai4cznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos5b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacii.
8.5' wszelkie poprawki Iub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszq by6 parafowane wtasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsza strong oferty przetargowei stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzEcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie znajduje oraz iloSt wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozyc.ii rozwiqzan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiEzan e z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. Kazdy wykonawca moLe zlo|yi tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiEcych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ie2eli wykonawca nie
p6Zniej niZ w terminie skladania ofert zastrzeie, ze nie mogq one by6 udostqpnione oraz
wykai,e, 2e zaslrzezone informac,e stanowie tajemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. CzqS6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinn a zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacli bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnice przedsiQbiorstwa. Informacie stanowiEce taiemnice
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiei czQ6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrze2one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnosci informacji, zamawiai4cy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tredci. wykonawca nie moze zastrzec informacji, o lc6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moze zmienit lub wycofa6 ofertq przed upll,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. CaloSi powinna byi zloiona w kopercie oznakowanei ,,ZMIANA OFERTY,.
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. w przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloityi jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert zamawiaiEcy sprawdzi
skuteczno56 zlo2onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy wycofanie. w przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niei
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy. 
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zEsP0L OPTEKI ZDROWOTNEI
DZtAt zAMOwtEN pu gltczNycH

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

Dostawe sprzqtu 1x uiytku - II postqpowanie
Nr sprawy: ZOZ.V.Ol0 /DZP /22/19

Nie otwierai przed 10.04.2019r. godz. 11:00*
Dostarc i do Sekretariatu blok C, I I

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

oferty nale2y sklada6 w sekretariacie zespolu opieki zdrowotnej w Suchei Beskidzkie),
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-2OO Sucha Beskidzka, nie p6lniej nii do dnia
lo.o4,2o19t. godz. 10:00. oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mie,sce i termin otvyarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu lO,O4.ZOl9r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda informacje okreslone w art. g5 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiai4cy zamiesci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
aJ kwoty, jak4 zami.erza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci

zawartych w ofertach.
Informacie te zostana zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miefscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

+a papadfu ;niary temiw tkladania ofen uh4t npiui obowi44tlag (aktuatry) tennin
8.1.4. wskazane jest, aby wykonawca umiescii w kopercie zawierai4cej ofertg r6wniez

osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeirone, jezeli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

:

6irona 8

8.12.W prz:Jpadku zio2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiai4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawia.iqcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertg, winien poinformowai Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzit. do powstania u zamawiaiEcego obowi4zku poditkowego,
wskazujqc nazwq (rodzai) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub swiadizenie bgdiie
prowadzii do iego powstania, oraz wskazui4c ich wartos6 bez kwoty podatku. fezeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiai4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ieny
naikorzystniejszej oferty lub oferty z nainizszE cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowi4zek rozliczy6 zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzk, z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w oiercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawierat. podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. ofertQ naleLy zloiyi w zamkniQtej kopercie. Koperta powinna byi zamknigta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnosi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowan" -.dirgponi2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy



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

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie warto3ci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyftkacii podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w polsce.

10.4. WartoS6 jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo5ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert,

l.Oceniane ria i ich ran w ocenie.

2.Spos6b oblicza

A. Cena oferty

nia warto3ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

Cnx 100 otk. = C x Ranga (60%)
CK

gdzie :

B, Termin dostawy o wadze l0o/o
Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Kr6tszy zaoferowany
termin bqdzie oceniany wg wzoru: od 1-4 dni roboczych- 1. pkt, 5 dni roboczych -0 pkt.
WartoSi punktowa oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 10yo

C. Termin wa2noici o wadze 30o/o
Minimalny wymagany termin dostawy wynosi 12 miesiQcy. DIu2szy zaoferowany termin bedzie
oceniany wg wzoru: termin wainoSci powyLej 1 roku- 1 pkt, termin waZno6ci 1 rok- 0 pkt.
Warto66 punktowa oferowanego terminu wa2no6ci x 100 pkt x 30%

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.7. Zamawiai4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.1.7. Wborze naikorzystnieisze, oferty, podal4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo mieisce zamieszkania i adres, je2eli jest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami rryykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a takie punktacje przyznan4 ofertom w
kaZdym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjg,

t';t: ' /
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Kryteria oceny Ranga .!pos6b oceny
Cena 60o/o Wg wzoru

Termin dostawy Wg wzoru

Termin wainoici 30% Wg wzoru

Cn - najni2sza cena spo616d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zloionych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena badanej oferty
C - iloSi punkt6w uzysk anych przez oferenta

l0o/o



72.L.2. Wkonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferry a

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

1 2.1.4. uniewa2nieniu postepowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. zamawia)4cy przesle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiai4cy moirc i4dai - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lprace tych wykonawc6w.

Xlll. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
w niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zai4cznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnej.
wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. szczeg6lowe zasady wnoszenia srodk6w ochrony piawnej
oraz Iostqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugul4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt S ustawy.

Zal? czniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2, Opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 1a ( pakiety 1-11)
3. O6wiadczenie wyk onawcy - zal4cznik \r 2,2a
4.Wz6r lmov'y - zal4cznik nr 3,
5. Oiwiadczenie RODO- zalqcznik nr 4.

Dzt.t. ffi"tl"-"..
s.t/i,t stt"'"t' s-ur*#- ) J.9. 03.tt

(podpissporzqdzaj4cego) (podpisPrzew.Komisjiprzetargowej) (data i podpis zatwie za)
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