
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiej
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6W IEN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogtoszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: dostawq nici, siatek i stapler6w chirurgicznych - Pakiety - 1-5(uzupelnienie)

Kod wspdlnego slownika CPV: 331411001-1, 33 762200-5

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniu 15.05.1? .pod nr 66WLt\ . wylvieszone na tabticy ogloszef w
siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu ll G-19 r. oraz
na stronie internetowe.i wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu !5. fi
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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEt: (033) 872-37-00
FAx: (033) 872-31-tt

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

REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-3SZ

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiei publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 7986), zwanq dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto66 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I 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 stycznia2ll4r. Pzp, [tekst iednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
o RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra

Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia L6 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24da(. zamawiajEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.227 lipca 2016r. poz. 1126
oraz D.U. z 17 paidziernika 2018 r., poz. 1993),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wief oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania oglosze6 UOPWE (Dz.U. z 2017t. poz.2479),

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

2 003r. Nr 153, poz. 7503 z p6i. zm)
W niniejszej procedurze przetargowej ZamawiajEcy bqdzie jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubiegajEce siq o zam6wienie publiczne, zapewnia)qc zachowanie uczciwej konkurenc.ji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalno6ci i przejrzysto6ci.
1.5 0ferenci ponoszq wszelkie koszty zwiezane z przygotowaniem izlo2eniem oferty. Zaleca siq,

aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byt konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowu,Ac ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawartoScia wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczywa(. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok 'B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicznych dla Apteki
Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suche.i Beskidzkiej.
Zam6wienie zostalo podzielone na 5 czq6ci.
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Szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ. 0pis ten nalezy
odczylywat wraz z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres do 30.06.2020r.ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo
rezygnacji z zakupu czqSci asortymentu wynika,Ecei z braku zapotrzebowania.

2.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3.Pruez wyroby medyczne, stanowiace przedmiot zam6wienia nale2y rozumiei wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maia 2010 r. {Dz. U. z
2010 r. nr 707 poz. 679 z p6iniejszymi zmianami). Zaoferowane wyroby medyczne
musz4 byi dopuszczone do obrotu i uiywania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

2.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wa2no6ci zaoferowanego asortymentu
wynosil co naimniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

2.5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takie w trakcie trwania umohy o przedtoienie charakterystyk
oferowanych wyrob6w oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i u2,raania na
terenie Polski.

2,6. Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych. Ofertq mo2na zloiryi w
odniesieniu do wszystkich czq6ci. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert
czqSciowych w obrqbie pakietu.

2.7 , Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.8 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wierl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 fzam6wienie dodatkowe).
2.9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiaiecy wymaga wskazania przez
wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zalqcznik nr 1 do specyfikacji).

2.70, Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).

2.1,7. Zamawiajqcy nie przewiduie zawar cia umowy ramowe.i.
2,72. Zamawia)qcy nie przewidu,e rozliczenia w walutach obcych.
213. ZamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.14. lako6i towaru igwarancia

aJ Dostawca gwarantuje, 2e dostarczony przez niego towar jest wolny od wad.
b) W przypadku wadliwei partii towaru Zamawiajqcy niezwlocznie powiadomi o

tym Wykonawcq, a ten dokona \ /ymiany wadliwego towaru na
pelnowartoSciowy. W przeciwnym wypadku towar zostanie zwr6cony bez
dokonania zaplaty.

c) Wykonawca jest zobowiqzany do dostarczania oferowanego towaru przez okres
trwania umowy. Zmiana mo2e nastqpi6 w przypadku zaniechania produkcji Iub
wycofania towaru z rynku. W tym przypadku 0ferent zobowi4zany bgdzie
poinformowai Zamawiaj4cego i przedstawiC mu nowy towar do testowania i
akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowej.

dJ Oferowany towar musi siq charakteryzowai wysokimi walorami techniczno-
u2ytkowymi, jak:
- rodzaj i trwalo6i u2ytych material6w
- niezawodnoS6 (np. brak przeciek6w)
- funkcionalnoSi
- odpowiednie opakowanie, opakowanie foliowo-papierowe musi posiada6
mankiet umoiliwiajEcy wyiqcie sprzqtu w spos6b nie naruszaj4cy !alowoSci.

e) Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwo56 zmiany wielko5ci igty w poszczeg6lnych
rozmiarach nici.
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IIL Termin wykonania zam6wienia:
Do 30.06.2020r, bez wzglqdu na stopieri realizacji zam6wienia.
Dostawy odbywa6 siq bqd4 sukcesywnie na podstawie zam6wierl, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

Iv. warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

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

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

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaj4cy nie okre3lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okre$lil 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 sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polegad na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleZnie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodniC ZamawiaiAcemu, 2e realizuiqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuac,a finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzEwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkr 13-2 3.

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodg poniesion4 przez zamawiajacego powstaiq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba ie za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub spuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu Iub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zai4d,a, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zasqpii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuaciQ finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenla,

5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzie6 skladania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bgda stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
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5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udziatu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka|dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziatu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluie sie na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluie
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada takie oiwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bgdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oswiadczenia o przynale2noSci lub braku przynalezno6ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloZeniem
o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody, ie powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikaci4, zastosowanie majq przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoiu z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
2qdai zamawiajEcy od wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
RozporzEdzenia Ministra PrzedsiqbiorczoSci iTechnologii z dnia 16 paZdziernika 2018 r
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e ZEdai
zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siQ o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6iki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiEcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego se zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIll specyfikacji.
Pelnomocnictlvo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

VL lnformacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna lest forma
pisemna. fe2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faku lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustally z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogE elektronicznq, kaid,a ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylai bqdZ skladai na

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

6.4. KorespondenciQ w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka(owp.pl
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5.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okreSlone poryZej
moie skutkowa6 tym, 2e zamawiai4cy nie bqdzie m69l zapoznat. sigz tre3ciq przekazanej
informacji we wta6ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyja3nienia tre3ci specyfikacji oraz jei ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodni.e z

art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuie korespondencig w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjasnienie tresci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nfle?jsktadai do korica dnia, w kt6rym upilruva poiowa terminu na

skladanie ofert ti. do ..Ui.-\I.!..20l9r.
5.7. Kontakt sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacii: tel. [33) 872-33-

23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIL Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyt. nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik
nr 1a do specyfikacii. Prosimy r6wnie2 o dolqczenie do oferty wypelnionego
dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierat.
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu izawarcia umowy, jezeli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowazniona do jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencli dziaialnoSci gospodarczej.

8.2.5. Karty katalogowe, dokumenty techniczne, instrukcje uiytkowania oferowanych
wyrob6w.

8.2.6. Pr6bki okre6lone w rozdz. XI pkt. 2b. Pr6bki stanowiE element oferty - slu24 do
oceny jako5ciowei. ZamawiaiEcy wymaga dostarczenia pr6bek wraz z ofertq
cenow4.

8.2.7 . Oiwiad,czenie 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 zl4czone w celu zapobieienia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki Iub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
rep rezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowii spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
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8.9. Ka2dy wykon awca moie zloiyi tylko iedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaiqcy nie ujawni informacji stanowiecych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6rniej ni? w terminie skladania ofert zasvze|e, Ze nie moge one by6 udostgpnione oraz
wyka|e,2e zastnezone informacje stanowie tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jesg aby oferta skladaia siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinn a zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyjatkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czqSci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moie zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zio2yC iednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostato zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Calo6i powinna byi zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otvvarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowiezku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry miatby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowat Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowiazku podatkowego,
wskazujEc nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto6i bez kwoty podatku. Je2eli
zloZono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiai4cego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usiug do ceny
najkorzystnieiszei oferty lub oferty z najniiszq cenq dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie iako
,,cena brutto" nie moZe zawiera( podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. Oferte nale2y zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamknigta w spos6b
gwarantujecy zachowanie w poufno6ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczaiEcy .iei
nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

ntid' ,sfrS"-"
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEI

DZIAt, ZAM6WIE[I PUSLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna22

OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

Dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicznych
Pakiet nr ....

Nr sprawy: ZOZ.V .070 /DZP /38 /19
Nie otwierai przed 10.07.2019 r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C I I tro

*tt, pt4padbt Vniary tmtiu tkladania ofett ute\1 upial oboaia4tjaE @ktahu) ten in

8.1.4. Wskazane iest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

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

Oferty naleiy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
1O.O7,2019 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 1^O.O7.2Ot9 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otvvarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okre6lone w art. 85 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakq za mierza przeznaczyi na slinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6tzy zloiyli oferty w terminie;
cl ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

6Oo/o wg wzoru

l.Oceniane ria i ich ran w ocenle.

gdtt'Sir'

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii).
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena iako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zui4cego w Polsce.

10.4. WartoSa pakietu iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

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

Cena



4OVo

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A, Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga

CK

Wszelkie upusty i rabaw bqdE odliczone od wartosci koricowei oferw

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) IakoSi - ocena iakoSci bqdzie przeprowadzona przez operator6w na bloku operacyinym
w trakcie zabieg6q dlatego tei do oferty naleiy dolqczyd pr6bki w iloSci wystarczaiqcel
na dokonanie oceny.
Asortyment oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre5lonych w ofercie przetargowej.
Ocena nastqpi w II etapach. ti:
- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie oferty,
- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okre6lona w wy2ej i
oceniana wg wzoru.

Tk+ 100pkt.=T+Ranga
Tn

Gdzie: Tn - maksymalna ilo5i punkt6w uzyskana w calo6ci
zam6wienia
Tk - ilodi punkt6w uzyskana przez danego oferenta
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

NITKA
- plastyczno5i nici oraz bezpieczeristwo ( stabilnoS6l wqzla ( nierozwiqzywanie, trzymanie

wqzla, latwo66 sprowadzenia wgzla) 0 - 20 pkt.
- trwalosd ijakosi powleczenia nici - ( zachowanie siQ nitki po kontakcie z materialem
tkankowym) 0-20 pkt.

- minimalna pamiqi skrQtu nici po wyjQciu z opakowania 0 - 10pkt.

Pakiet nr 3
Staplery bqdq oceniane na podstawie zlo2onych dokument6w: karty katalogowe, dokumenty
techniczne, instrukcje uiytkowania itp.
W celu potwierdzenia parametr6w oferowanego w ofercie przetargowej sprzQtu, Zamawia)4cy
zastrzega sobie prawo do wystepienia do oferent6w o dostarczenie p16bek oferowanych
produkt6w.

$.rr.rr^r$bil.rrcr
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lakoi6 wg wzoru

Pakiety 1-2 po trzy saszetki na kaidE pozyclq z pakietu.
2 saszetki bgd4 przekazane czlonkom Komisji Przetargowej w celu oceny jako6ci, a 1 saszetka
bqdzie stanowila pr6bkq wzorcow4, do kt6rei zostanq po16wnane p6Zniejsze dostawy na etapie
realizacii umowy.
Mo2liwe bqdzie uzyskanie max ilo3ci punkt6w w tym kryterium wg oceny nastqpujqcych
parametr6w.

IGLA
- elementy konstrukcyjne igty zwiqkszajqce jej powierzchnie w celu lepszej stabilizacii w
imadle ( rowki, wglqbienia, uwypuklenia) 0-25 pkt.

- jako56 igly -( ostroSi igly, wytrzymalo6i, odporno56 na wyginania izlamania ) 0-25 pkt.



STAPLERY LINIOWE
- zabezpieczenie staplera uniemo2liwiajace ponowne przeciqcie i zespolenie tkanki

-0-15 pkt
- ogranicznik wypadania tkanki 0- 15 pkt
- mechanizm gwarantuiecy tQ same wysoko6i zespolenia na calej linii szwu 0-15 pkt

STAPLERY OKREZNE
- moiliwost kontrolowanego docisku tkanek 0-15pkt
- maksymalne mo2liwe Swiatlo zespolenia (Srednica no2a) 0-15 pkt
- szybkoSi zamykania iotwierania staplera 0-15 pkt
- ergonomiczno6d imoiliwoSi obstugi jedn4 rqk4 0-10 pkt

Pakiet nr 4-5 po 1 sztuce z pakietu

SIATI<I
- ukladalnoii siatki 0-25 pkt
- zakres zapamiqtywania ksztaltu- 0-25 pkt
- rodzaj splotu, jego grubo56, mocna, elastyczna, Iekka- 0-25 pkt
- latwo6i otwierania opakowania- 0-25 pkt

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. ZamawialEcy poinformule niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.7.1. wyborze najkorzystniejszei oferty, podajac nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem rvykon),wania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, otaz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty, a takie punktacjq przyznan4 ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i }qczn4 punktacjq,

1 2. 1.2- lvykonawcach, 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 i5, braku r6wnowaino6ci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewainieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowei.

lz.z.Zamawiaj}cy 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 zamawiajqcy moie iqdai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji,

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sEdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej

_oraz 
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dziai VI ustawy.
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Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przysluguiq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1,
2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a,

3. O6wiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
5, OSwiadczenie RODO - zalacznik nr 4
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