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I. Informacie 0g6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaiqcego oraz adres strony internetowei zamawiaiacego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3r-Oo
FAx: (033) 872-31-tl

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

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych (tekt iednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanE dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i kwoty
okre3lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art 39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 svcznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz.U.z2018 r. poz. 1986J
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich moie 24dai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2016r. poz.1126),

o Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 247 7),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. z 2017r. po2.2479),

r Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 1503 zp62.zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowe, ZamawiajEcy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno5ci i przejrzysto5ci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszly zwiqzane z przygotowaniem izlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogA by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
T.T.Przygotowtjqc ofertQ wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto6ci4 wszystkich
dokument6w skladaj4cych siQ na SIWZ, kt6r4 naleZy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.
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II. Opis przedmiotu zam6wlenia
2.7. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w spoLryczych. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ - 21,wno5d dla dzieci i
niemowlqt

Opis ten nale2y o dczylywai wraz z ewentualnymi zmianami tre5ci SIWZ, bgdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo3ci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
czQSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.



Zamawiaj4cv zastrzega sobie moiliwo66 zmian iloSciowych zamawianego
.c/rr.trrrrranhr f Ih^r 2 ur h,yri zrLrocia haulzio raali-^.-'-- rrnrtn{rinrrrn a nia
iloSciowo.

Wymagania dotyczqce iakosci dostarczanych wyrob6w:
2.2.Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.
2,4. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawiaiqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracg).
Z.8. Zamawiaj4cy nie przewidu,e zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Z.lO. Zamawiajqcy nie przewiduie zwrotu
koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11. Ilekrod w ninieiszei SIWZ przedmiot zam6wienia iest opisany ze wskazaniem
znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuie siQ, ie wskazaniom
takim towarzyszq wyrazy ,,lub r6wnowa2ne",
W zwiqzku z tym dopuszcza siq ujqcie w sktadanei ofercie przetargowej innych material6w ni2
podane w zalqczniku nr 1a, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i
jakoSciowych nie gorszych ni2 okreSlone.

IIL Okres obowiqzywania umowy i warunki dostawy.
Umowa z wybranym Dostawca zostanie zawarta na czas okre6lony - do 30.05.2020r. Dostawca
zobowiqzuje siq do dostarczenia towaru do 3 dni od daty zloienia zam6wienie.

IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiajqcy nie okredlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

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

Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.3. W przypadku wsp6lnie ubiegajacych sig o udzielenie zam6wienia warunek, o kt6rym

mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacii musi spetnii ten spoS16d wykonawc6w, kt6ry bqdzie
dostarczal produkty lecznicze.

V. O3wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiEce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dziei skiadania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. lnformacje
zawarte w oswiadczeniu bqda stanowii wstqpne potwierdzenie, Ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2, W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kazdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spetnianie warunk6w
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udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaiecy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw lvykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu skiada tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.ji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajecemu oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do tej samej
grupy kapitaiowej, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloLenlem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawit dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadze do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.5. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majq przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w lakich mo2e 2qd,a(. zamawiaiacy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoSC w formie sp6lki
cywilnej) se zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiEzani do zloienia w ofercle Pelnomocnictwa
ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201.6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzEdzenie o ochronie danychl [Dz. lJrz. UE L 179 z
04.05.2016, str. 1), dale.i ,,RODO", informuiq,2e:
I administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej iest Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 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 bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 prz echowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umouy;

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczEcych iest rvymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
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z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynika.jq z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;i posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana

dotyczEcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzei.eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 ROD0 **+;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,ie przetvvarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzl..Ju, z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeclwu, wobec pEetwarzania danych

osobowych, gdyi podstawE prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
pnekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b upravrrnionych do
porozumiewania slq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drogq elektronicznE Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznei
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 5wiadczeniu uslug drog4 elektronicznE,
kaZda ze stron na ZEdanie drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloZona w formie pisemnej.
6.3. KorespondenciQ w formie pisemnej rrykonawcy sq zobowiqzani wysylai bqdZ skladaC na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznei nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka(@wp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okre6lone porvy2ej
moZe skutkowai tym, Ze zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z treSciE przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyja6nienie treSci specyfikacii.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o rvyja5nienie treSci speryfikacli nale2y przesytad na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiaj4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania naleZy skladad do kotica dnra, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do 07.07.2079r.

' Wainlenle: lnfornocla w tym nkrcsle Jest Wnaganq leze w odnleslenlu do donego adnlnlsndturo lub podnlotu pnetwsnolqcego lstnlele
obowlqzek Wznoczenlo tnspektom ochrony danych osobowych.

" Whlhlcnlc: skotaystonle z prawo do sprostowonla nle mo2e skutkowat ilnlanq wynlku posqpowanlo

o udzlelenle zandwlenlo publlczneqo anl zmionq postsnowletl uno$ty w zokresle nlezgodnyn z ustowq Pzp omz nle mo2e norusnt lntegnlnotcl
pmtokotu oroz lego nlqcznlkdw-
'- ltyaanlcnlc: prowo do ogmnleenlo przebwzanla hle ma zosaosowonlo w odnleslenlu do pnecho,tywonlo, w celu zapewnienla korustonlo ze

*odklw ochrony pmwnej lub w celu ochrony pruw innel osoby fr4,.nej lub pruwnel, lub z uwogi na wazne wzgledy tnkresu publtcznego Untt

Europelsklel lub paistwa czlonkowsktego.

0i strona 5



6.7. Kontakt w sprawach niezwiezanych z wy,aSnianiem tresci specyfikacii:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

vII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaie zwiEzany zlo?onq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. 0fertq nale2y sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y doi4czy6 nastqpujqce dokumenty:

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

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zaiqcznik nr
1a do specyfikacli. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( 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, jeieli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we wla6ciwym re.jestrze lub
ewidenc,i dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. 0Swiadczenie RODO- zalqcznik 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 zi4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki Iub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionE do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaiduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzah alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Kaidy wykon awca moie zlozy6 tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiacych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej nii w termrnie skladania ofert zastrzeze,2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz

Wkaie, 2e zastrzeione informacje stanowia ta,emnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq5ci. Czq5i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera( wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy ta,emnic4 przedsiqbiorstwa. lnformacje stanowiEce tajemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo2one w drugiej czq6ci

oferty oznaczonej napisem ,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie
zabezpieczy odpowiednio poufno6ci informacji, Zamawialqcy nie bierze
odpowiedzialno6ci za ewentualne uiawnienie ich treSci. Wykonawca nie moZe zastrzec
informacii, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moie zmienii lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
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zmian4. Caio5d powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczece skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty $ykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoSi zloZonego oSwiadczenia w powiazaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy6 zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaiecego obowiqzku podatkowego,
wskazujac nazwq (rodza.i) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujEc ich wartosi bez kwoty podatku. Jezeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsz4 cenq dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajecy miaiby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiezku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawiera( podatku VAT, kt6ry zamawiaiEcy bqdzie miat
obowiqzek rozliczyC.

8.13. Ofertq naleiy zloiyt w zamkniQte, kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczajacy jei
nienaruszalno66 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOI OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIEI{ PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

0FERTA W POSTEPOWANIU NA:

,,Dostawa artykul6w spoiywczych uzupelnienie"
Nr sprawy: ZOZ.V.070/DZP /37 /79

Nie otwierad przed 04.07.2019r godz. 11:00*

Dosta do Sekretariatu blok C, I I tro

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

Oferty naleiy skladai w Sekretariacie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
O4,O7 .20l9r, godz, 10:00, Oferty zloZone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otlvarcie ofert odbqdzie siq w dniu O4.O7.20l9r. godz, 11:00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul, Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust. 4 ustawy.
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9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej
informacje doryczqce:
aJ kwoty, .iakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platno5ci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacli).
10.2. Wszystkie warto3ci cenowe nale2y podad w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkul.
10.3.W Formularzu oferty nalezy podai cenq brutto (z podatkiem VATJ. W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowi4zuj4cego w Polsce.

10.4. Warto6i iest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
iloSci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

l.Oceniane ria i ich ran w ocenle.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100Dtk. =Cx Ransa [1000/n]
CK

gdzie : Cn - nainiZsza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XIL Informacre o formalno6ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, jeieli iest mieiscem wykonywania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 mie,scami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty, a takie punktaciQ ptzyznanq ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

12. 1.2. 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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaiec uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostanqzamieszczone na stronie
internetowei.

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

lOOo/o Wg wzoru

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

,;rh



12.2. Zamawiajqcy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiecych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie Zqdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych \,4/ykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W ninieiszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.

XlV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguiq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zataczniki:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. OSwiadczenia wykonawcy - zalqczniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.

5. 0Swiadczenie R0D0 - zalqcznik nr 4
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