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L lnformacie ogr5lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawia.jqcego:

Zesp6I Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TEt: (033) 872-31-00
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka,pl

REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawA z dnia 29 slycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych ftekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 1843), zwan4 dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowartost kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1O ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia2ll4r. Pzp, [tekst iednolity: Dz. U.22079 r. poz.7843)
o Rozporzadzenie Ministra Rozwo.iu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra

Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 201-8 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dai zamawiai4cy od rvykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia {Dz.U.227 lipca 2016r. poz. 1126
oraz D.U. z L7 patdziernika 2018 r., poz. 1.993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto5ci Zam6wiefi Publicznych (Dz.U. po2.2477 229 grudnia 2017r.),

o Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiqzek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz.U. po2.2479 z dnia 29 grudnia 2 017r.),

. Kodek Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ii (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 7503 z p62. zm)

1..5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaiAce siq o zam6wienie publiczne, zapewnia)qc zachowanie uczciwe.j
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto6ci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszly zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

1.7 .Przygotowuj4c ofertq dostawca winien dokladnie zapoznat. sig z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rE n aleiy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4c ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22,Blok"B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol..

II. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa implant6w i materiai6w do zabieg6w

artroskopowych.
CPV:33 183 100-7, 33 697 710-6

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do specyfikacji. opis ten
nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. podane ilo6ci s4 szacunkowym
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zapotrzebowaniem d,o 29.02.2020r. i sluzE do obliczenia ceny oferry. Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo rezygnacji z zakupu czq5ci asortymentu t,ynikaiecej z braku zapotrzebowania.

Zamawiajqcy wymaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia podpisania umowy
utworzenia w siedzibie Zamawia)qcego wymaganego banku material6w do zabieg6w
celem zapewnienia ciqgto6ci realizowanych procedur medycznych.

3.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
3.3. Przez wyroby medyczne, stanowiqce przedmiot zam6wienia nale2y rozumied wyroby

medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2070 r. (Dz. U. z
2010 r. nr 707 poz. 679 z p6Lniejszymi zmianamiJ. Zaoferowane wyroby medyczne
muszq byi dopuszczone do obrotu i u2ywania na zasadach okre6lonych w ustawie o
wyrobach medycznych.

3.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wa2no6ci zaoferowanego asortymentu
wynosil co naimniei 12 miesigcy od dnia jego dostawy.

3.5. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takie w trakcie trwania umowy o przedlozenie charakterystyk
oferowanych wyrob6w katalo96w (folder6w) ponvierdzaiqcych wymagania techniczne i
jakoSciowe oferowanego sprzqtu oraz dokument6w dopuszczajqcych do obrotu i
uZyrvania na terenie Polski.

3,6, Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7 (zam6wienie dodatkoweJ.
3.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. ZamawiarAcy wymaga wskazania przez
wykonawcq czq6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy6
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zalEcznik nr 1 do
specyfikacji.

3.9. Zamawiaj4cy nie przewiduie wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).

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

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

- ulotek w jqzyku polskim zawierajqcych wszelkie niezbqdne dla bezpoSredniego
u2ytkownika informac.ie

- instrukcji w iqzyku polskim dotyczacych magazynowania i przechowl,wania sprzqtu
- instrukcjidotyczEcejsterylizac,i instrumentarium
cJ Bezplatne wypo2yczenie Zamawiaj4cemu instrumentarium potrzebnego do

wykonywanych zabie96w.
d] Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajqcego.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 29.0?.2020r.be2 wzglqdu na stopieri realizacji.
Dostawy odbpvai sig bqdq sukcesywnie na podstawie zam6wiefl, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy,

IV, Warunki udzlalu w postqpowaniu i podstawy wykluczenla
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaiq

wykluczeniu oraz spetniaiE warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunkr udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiajacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
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V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bgd4 stanowii wstqpne potlvierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega \4ykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji skiada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych siq o zam6wienie. Oiwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z rvykonawc6w wykazuje
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 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoiuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu ttykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e oswiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

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

4.2.3. zdolnoii techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, Iub jego czq6ci, polegad na zdolnojciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach Iub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiaj4c zobowiqzanie 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 sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal sig do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionq ptzez zamawiajEcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba ze za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potlvierdzaja spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udziatu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zarnawiaj4cy zaiqd,a, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zai
sie do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, jeZeli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6re, mowa w art 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o3wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynaleZnosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloleniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie mai4 przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwo.iu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe Zqdae zamawiaj4cy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mogE 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 prowadz4cy dzialalno(d w formie sp6lki
cywilnei) sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego se zobowiEzani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawia,ecego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2015/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz, UE L 779 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkie.i, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobovvych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. I oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (D2.U.22019 r.po2.1843), dalej ,,ustawa
Prp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakorlczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a ie2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuie caty czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez PaniE/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqde podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 R0DO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";

\
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- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrze|enrem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
1B ust.2 RODO ***;

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

nie przysluguje Pani/Panu:
- wzwi4zku 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.20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

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

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

6.1. W niniejszym postQpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jezeli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informac.le za poSrednictwem uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 1B lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq, kazda ze stron
na 2qdanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloiona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowi4zani wysylat bqdf sklada6 na

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

6.4. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Wnioski i zapytania nal62y skladai do kunc.r dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skhda n ie ofer j. do ..1f,.I0.2019r

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre3lone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym,2e zamawiajqcy nie bqdzie m69l zapoznai siq z tredci4 przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaj4cego o lryja6nienie tre6ci specyfikac.ji.
Wyja3nienia treSci specyfikacji oraz.iej ewentualne zmiany bqd4 dokon),wane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjainienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailo\ry podany w punkcie
6.4 w formie umoZliwia,4cej kopiowanie tresci pisma i wklejenie jei do innego
dokumentu.

6.7. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyja6nianiem tre3ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

' Wyja'nienie: informqcja w rym zakresie jest Wmagona, jeieli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowanla nie mo,e skutkowat zmianq wyniku postqpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umoury w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moi,e naruszoi integrolnolci protokolu orazjego zalqcznik'w.
"'Wyjalnienie! prowo do ograniczenia przetwarzania nie mo zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienla korzystania ze trodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej tub
prqwnej, lub z uwagi na waine wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego,

1
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VIL Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od up}l,wu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleiy sporz4dzii w jQzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastqpu,Ece dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierad wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr Z i Za do
srwz).

8.2.4. Zalqcznik nr 4- oSwiadczenie R0D0.
8.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuj4ca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana )ako upowaZniona do iego reprezentacji we wla6ciwym reiestrze lub
ewidencji dziaialnoSci gospodarczej.

8.2.6. Dokumenty powierdzaj4ce, 2e oferowane dostawy spetniajq wymagania
ZamawiajEcego - materialy firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty
charakterystyki, instrukcja lub wyciqg z instrukcji, dokumentac;'a techniczna,
Swiadectwa rejestracji, o6wiadczenia producenta - potwierdzaiace spelnianie
przez oferowane wyroby wymagafi Zamawiajqcego.

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

trwale zlqczone w celu zapobieZenia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie ptzez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowei stanowii spis tresci zawierajecy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znaiduie oraz ilo66 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycli rozwr4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wyko n awca mo|e zlo2y6 tylko jedne ofertQ.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiEcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeZe, 2e nie mogq one by6 udostqpnione oraz
wykai-e, ie zastrzeZone informacje stanowie taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladaia siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyjatkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwa. Informacje stanowi4ce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugie.i czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrze2one", W przypadku gdy tvykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnodci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.
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8.11. Wykonawca moZe zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Calo6i powinna by( zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o uycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiecy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada)qc ofertq, winien poinformowai Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawia.iEcego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazujEc ich wartoSd bez kwoty podatku. Jeieli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najni2sza cenA dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moie zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajecy bqdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. Ofertq nale2y zloiy( w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnosci iej zawartosci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wediug
poniiszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6T OPIEKI ZDROWOTNEI
DU AT, ZAMOW IE( PUS LICZNYCH

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

,,DostawQ implant6w i material6w do zabieg6w artroskopowych"
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /80 /19

Nie otwiera6 prz ed,22.70.2079r. godz. 11:00*

Dostarcz do Sekretariatu blok C, I I tro

xw pratpadkr 1niary termitt tkladatia ofet nahy apitai obowi4lxjary @k/ralr!) telrnir1

8.1.4. Wskazane ies! aby wykonawca umie3cil w kopercie zawiera.jEcej ofertq r6wnie2
osobnq kopertq zawieraiaca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

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

Oferty nale2y skladad w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej nii do dnia
22,1O,20L9 r. godz, 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.

k.t.nnu 
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Otwarcie ofert odbQdzie siq w dnru ?? .tO.ZOtS r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiei:
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamie6ci na stronie internetowei
informacje dorycz4ce:
aJ kwoty, jake za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacie te zostanE zamieszczone na stronie internetowe, www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikac,iJ.
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

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

10.4. Wartoii pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sQ iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

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

13.2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty

Cnx 100ptk. =Cx Ranga 600/o

CK

Wszelkie upusty i rabaty bqde odliczone od warto6ci korlcowei oferty

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

bl Termin dostawy o wadze 300/o

Zaoferowany termin dostawy bqdzie oceniany wedlug wzoru:
Do 24 godzin-1pkt, powy2ej -opkt.
WartoSi punktowa oferowanego terminu dostawy x 100pkt x 30%.
c) Termin waino6ci o wadze 100/o

Minimalny wymagany termin waZnoSci dostawy wynosi 12 miesiqcy. Dtu2szy zaoferowany
termin bqdzie oceniany wg wzoru: termin wa2no6ci powy2ej 1 roku- 1 pkt, termin wa2no6ci 1

rok- 0 pkt.

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

Termin dostawy 30o/o Wg wzoru

Termin wainoici lOo/o Wg wzoru
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Wartosd punktowa oferowanego terminu wa2no6ci x 100 pkt x 100/0

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zosta€ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienla publicznego.

12.1. ZamawialEcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, )e2eli iest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli sq miejscami wykonywania dzialalnodci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjg ptzyznan4 ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i }eczne punktacjq,

1 2.1.2. 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 r6wnowa2nojci lub
braku spelniania wymagah dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.7.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

12.2. Zamawiajqcy 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 zamawia.jqcy moie i4dat. - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

13, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy,
W niniejszym postgpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.

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

17. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguiE przewidziane w ustawie 5rodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnei
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyitugul4 r6wniez
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal?cznikll
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1,

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. O6wiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.

5, OSwiadczenie R0DO- zal4cznik nr 4
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