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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAM OW IEN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkie.j

na: Dostawq material6w do zabieg6w ortopedycznych"

Kod w sp 6lneg o slow nika CPyj 33 183 100 -7, 33 69 7 I1,0 - 6

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo o
Publicznych w dniu B,[0.19 .pod nr
siedzibie Zamawia)4cego w miejscu publicznie dostqpnym
na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dnlu

publikowane w Biuletynie Zam6wieri
+ 5lt wvwleszone na tabli o szen w

w dniu r. oraz
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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEL: (033) 872-37-00
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http I / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NlPt 552-72-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wief publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 18431, zwanq dalej ,,ustawa", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto36 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych lvydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznie 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
o Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra

Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 1.6 paidziernika 201.8 roku, w sprawie
rodzai6w dokument6w, jakich moirc 24dae zamawiajEcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz, 1,t26
oraz D.U.217 paidziernika 2018 r,,poz.t993),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wie6 Publicznych (Dz.U. po2.2477 229 grudnia 2077 r.),

o Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. po2.2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

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

2003r. Nr 753, poz. 1503 z p6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencjr i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoici iprzejrzystoSci.

1.6 oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowujqc ofertq dostawca winien dokladnie zapozna( siqz zawarto3ci4 wszystkich
dokument6w skladajEcych siq na SIWZ, kt6r4 naleiy odczyrywat wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowan)rm oferentom w siedzibie zamawiajecego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol..

ll. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia .jest dostawa materiai6w do zabie96w ortopedycznych.

CPV:33 1 83 100-7, 33 697 170 -6
Szczeg6iowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten
nale2y odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 12 miesiqcy i slui4 do obliczenia ceny oferty [tj. ustalenia
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maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z
zakupu czq5ci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.

Zamawia,Ecy wymaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia podpisania umowy
utworzenia w siedzibie Zamawiajqcego wymaganego banku materiat6w do zabie96w
celem zapewnienia ci4gloSci realizowanych procedur medycznych.

3.2. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
3.3.Przez wyroby medyczne, stanowi4ce przedmiot zam6wienia nale2y rozumiei wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2070 r. (Dz. U. z
2010 r. nr 107 poz. 679 z p62niejszymi zmianami). Zaoferowane wyroby medyczne
musz4 byf dopuszczone do obrotu i u2ywania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

3.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin waznosci zaoferowanego asortymentu
wynosil co najmniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

3.5. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych wyrob6w katalog6w (folder6w) potwierdzaj4cych wymagania techniczne i
jako6ciowe oferowanego sprzqtu oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i
uZywania na terenie Polski.

3.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3,7 Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt.

7 fzam6wienie dodatkowe),
3.8. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czq6ci zam6wienia. Zamawiajecy wymaga wskazania przez
uykonawcg czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy6
podwykonawcom, i podania firm podv\ykonawc6w (zatEcznik nr 1 do
s p e cyfi ka cji.

3.9. Zamawiaiecy nre przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
[zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).

3.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.11. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.'1,2. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
3.13. Obowi4zki Wykonawcy:

a) Dostarczenie towaru do magazynu Zamawiai4cego.
bJ Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- ulotek w jqzyku polskim zawieraj4cych wszelkie niezbqdne dla bezpo6redniego
u2ytkownika informacje

- instrukcji w jqzyku polskim dotyczEcych magazynowania i przechowywania sprzqtu
- instrukcjidotycz4cejsterylizacii instrumentarium
c) Bezplatne wypoZyczenie Zamawiai4cemu instrumentarium potrzebnego do

wYkonl'wanYch zabieg6w.
d) Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajqcego.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 30.11.2020r. bez wzglqdu na stopieri realizacji.
Dostawy odbywat siq bgdq sukcesl,wnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

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

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziaialnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
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4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okredlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelnrania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, Iub jego czq6ci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6q niezaleinie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowi4zanie rych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnodci
techniczne Iub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
rvykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy \ rykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizui4 roboty budowlane Iub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostgpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawia)Ecego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy za1qd,a, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawia.jqcego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami Iub zobowi4zai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli vvyka2e zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowE Iub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczy(. aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowii wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O(wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowanlu w zakresie, w kt6rym 

'kaidy 
z wykonawc6w r4?kazuje

spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,

o kt6rym mowa w punkcie 5.L specyfikacji, w celu wykazania braku lstnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziaiu 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 sklada takZe oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe, informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynaleinoSci lub braku przynaleZno3ci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oiwiadczenia, wykonawca moZe przedstawii dowody, ie powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maie przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwo.iu z dnra 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i.4dai zamawiajEcy 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 ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoSi w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

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

5.8. KIAUZULA TNFORMACYINA NA PODSTAWTE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i Z rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danychl (Dz. Urz. UE L l7g z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujQ,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

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

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R0DO w celu
zwiqzanym zw fw postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z afi.97 ust. 1 usta\,vy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umouTr przekracza 4 lata, okres przechorrywania obejmuje caty czas trwania
umor4/y;

. obowiEzek podania przez PaniE/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. 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 '-;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo i4dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrze?en\em przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO **+;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzkuz art. 17 ust.3lit. 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 sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawE prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawial4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. leleli zamawiajqcy Iub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy uZyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, ka;da ze stron na 24danie drugiej strony niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjg w formie pisemnei rvykonawcy s4 zobowiqzani wysylai bEdZ sktadai na

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

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Wrtioski i zapytania nale2y skladai do korica dnia, w kt6r'ynr uplywa polowa terrr'linu na
skladanie olerr ti. do LC..10.2lt9t

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone poryiej
moZe skutkowai tym, 2e zamawiajqcy nie bqdzie m69l zapoznat sigz tre6ciq przekazanej
informacji we wla5ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaiqcego o wyja6nienie tre3ci specyfikac.ji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokonywane zgodnie z
art. 38 usta\a/y. Zamawiaj4cy preferu;e korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umozliwiajEcej kopiowanie tresci pisma i wklejenie .jej do innego
dokumentu.

6.7. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja3nianiem treSci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina SteczeI Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

' Wyjainienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek Wznaczenia inspektora ochrony donych osobowych,

" WyjaSnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo,e skutkowat zmianq wyniku postQpowanio
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moie naruszat integralnoici protokolu oraz jego zolqcznik'w.
'-'Wyialnienie: prqwo do ogroniczenia przetwarzanio nie mq zastosowonia w odniesieniu do przechowryania, w
celu zapewnieniq korzystania ze lrodk,w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby lzycznej lub
prawnej,lub z uwogi na wainewzgledy interesu publicznego llnii Europejskiej tub pahstwa czlonkowikiigo.

,
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VII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2on4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dol4czyi nastqpujace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedtug wzoru stanowiAcego zalEcznik
nr ta do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr Z i 2a do
SIWZJ.

8.2.4. Zalqcznik nr 4- oSwiadczenie RODO.
8.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujeca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowaZniona do jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.6. Dokumenty potwierdzaiAce, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania
Zamawiai4cego- materialy firmowe - np. foldery katalogi, ulotki, karty
charakterystyki, instrukcja lub wyci4g z instrukcii, dokumentacja techniczna,
Swiadectwa reiestracji, oSwiadczenia producenta - potwierdza,qce spelnianie
przez oferowane wyroby wymagafi ZamawiajEcego.

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

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sktad

oferty muszq byi parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowrl spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz il066 wszystkich stron oferty.

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

8.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Kaidy wykon awca mo2e zloiyt tylko jedna ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiacych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6fniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie, te nie mogq one byC udostqpnione oraz
v'tykaie, 2e zastrzeione informacje stanowiE taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. Czgd6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyietkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnice przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiece taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czgsci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.
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8.11. Wykonawca mo2e zmienit lub wycofad ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze

zmian4. Calo6t powinna byt. zlotona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".

Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o *ycofaniu oferry. Podczas otwarcia ofert ZamawiajEcy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6re, dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslu& kt6ry mialby obowiqzek rozliczy6 zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowad Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystnieiszej oferty lub oferty z najni2szE cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug kt6ry zamawiajqcy mralby obowiEzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie iako
,,cena brutto" nie moie zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajEcy bqdzie miai
obowi4zek rozliczyt.

8.13. Ofertq nale2y zlo|yt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byt zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczajacy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAMOWIETV PUELICZNYCX

34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22
0FERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawq material6w do zabieg6w ortopedycznych"
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0/DZP /74/79

Nie otwierai przed 05.11.2018r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pigtro

*w pApadfu paianl temita tk/adaria oletr wha tpinl obouia1aj4g (ak/tlak)) kmik
8.1.4. Wskazane jes! aby wykonawca umieScil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawierajEca dokumenty zastrze one, jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

lX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
05.11.2019 r. godz. 10:00, Oferty zlo2one po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miersce i termin otwarcia ofert.

,
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Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 05.11.2019 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wien
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okre6lone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiaiacy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostane zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrz eieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjil.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

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

10.4. Warto6i pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo5ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

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

gdzie : Cn - najniZsza cena zlozona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostawy o wadze 300/o

Zaoferowany termin dostawy bqdzie oceniany wedlug wzoru:
Do24 godzin-l pkt, powyzej -0pkt.
Warto5d punktowa oferowanego terminu dostawy x 100pkt x 30%.
c) Termin wa2no6ci o wadze 1070
Minimalny wymagany termin dostawy wynosi 12 miesiqcy. Dlu2szy zaoferowany termin bqdzie
oceniany wg wzoru: termin wa2no6ci powyiej 1 roku- 1 pkt, termin waZno6ci 1 rok- 0 pkt.
Warto6i punktowa oferowanego terminu wa2noSci x 100 pkt x 10%

5

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 600/o wg wzoru

Termin dostawy 30o/o Wg wzoru

lOo/o Wg wzoru
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13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty

Cnx 100ntk. =Cx Ranga 600/o

CK

Wszelkie upusty i rabatv bqde odliczone od warto3ci koricowei oferty

Termin wainoici



xll. Informacie o formalnosciach, iakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiajqcy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

12.7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podai4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, ieZeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeieli sE miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq ptzyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lqcznE punktacjq,

1 2. 1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali rvykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spelniania wymagaf dotyczqcych wydajnoici lub funkcionalnoSci,

1 2.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1,1. - 'J,2.1.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

12.2.Zamawia14cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana albo zaprosi
go do swoiej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajEcy moie zqd,at. - przed zawarciem
umowy - umowy reguluiEcei wsp6lpracq tych wykonawc6w.

13, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W ninie)szym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.

17. Srodki ochrony prawnel.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sEdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnei
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial Vl ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq 16wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalAcznik nr 1a
3. OSwiadczenie wykotawcy - zalqczniknt 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.

5. OSwiadczenie ROD0. zal4cznik nr 4
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