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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suche.j Beskidzkiej

na: Dostawq ambulansu sanitarnego typu B z zabudowE przedzialu
medycznego, z noszami z transporterem oraz przeno6nym urzqdzeniem

ptzez\aczonym do mechanicznei kompresji klatki piersiowei dla dorostych
- VI postgpowanie

Kod wspdlnego slownika CPV: 34114121-3, 33192160-1

Zakup finansowany dotacjq Ministerstwa Zdrowia w ramach
Programu Wymiany Ambulans6w

w siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostgp oraz na

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wierl
Publicznych w 6n;u 0J.11 ,10(fl .pod nrGb. 5l?-!l- wywieszone na tablicy ogtoszeri

stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu
nym w dniu
0l Q 4(.
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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowei zamawiajqcego:

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

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

REGONT 000304415, NIP : 552-12-7 4-3SZ
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wiefi publicznych (tekt iednolity: Dz, tJ. z 2079 r. poz.l843), zwanq dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.lO ust.1 oraz art.39 -46
Pzp,
L.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz.U.z2079 r. po2.1843)
o Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich moie 2qdat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U. z 27 lipca ZOl6r. poz, 7126),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoici Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 2 47 7),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. z 2017r. po2.2479),

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

2003r. Nr 153, po2.7503 zp6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowe.j Zamawiaiqcy bqdzie )ednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencii i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzysto6ci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowui4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat. sigzzawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6rE naleiy odczyryai. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnos zonymi przez Zamawiajecego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienla
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu medycznego typu B z zabudow4
przedziatu medycznego, z noszami z transporterem oraz przeno5nym urzqdzeniem
ptzeznaczo\ym do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorostych.
aJ Oferowany ambulans powinien spelniai wymagania aktualnej polskiei normy pN EN
1789+A1:2011, wymagania okre(lone w RozporzEdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbqdnego
rvyposaZenia (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 30S z p62n. zm.), Ustawie o paistwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrzesnia 2006r. [tekt jednolity Dz. tJ.2Ol3,poz.757 z p6an.
zm.), oraz,2e oferowane wyroby medyczne objqte przedmiotem zam6wienia speiniaia
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wymagania okreilone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o rvyrobach medycznych (tekst iednolity
Dz. U.2015, poz.87 6).
b) Zaoferowany ambulans musi byi fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany nie
wcze6niej ni2 w 2018r., ( dotyczy pojazd6w bazowych oraz zabudowy specjalistycznejJ
kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych, wyposazony w
nosze wraz z transporterem. Zamawiajqcy dopuszcza przebieg obejmuj4cy transport ambulansu
od dostawcy do siedziby Zamawia jqcego.
c) Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie nowy, nieuZywany, rok
produkcji nie starszy ni2 2019 (przenoSnie urzEdzenie do kompresji klatki piersiowej)
Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowany sprzQt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy
do podjqcia dzialalno6ci medycznej, bez dodatkowych zakup6w i inwestycii .

d) Wykonawca po przekazaniu do bie2qcej eksploatac.ji i odbiorze przez Zamawiajqcego
urzqdzenia, potwierdzonym protokolem zdawczo - odbiorczym, zobowiqzany jest do
przeprowadzenia na wiasny koszt szkolenia w zakresie obslugi dla personelu Zamawiajqcego.
e) Wykonawca zobowiqzany iest wraz z dostawe pojazdu przekaza6 Zamawiai4cemu kartq
po,azdu, aktualne Swiadectwo homologacji, ksiq2kq gwarancyjnq, ksi42kg przeglqd6w
serwisowych, instrukcie obslugi w jgzyku polskim, dwa komplety kluczyk6w, wykaz
wyposaienia i akcesori6w oraz niezbqdne dokumenty dopu szczaiqce poiazd do ruchu na terenie
naszego kraju oraz zaswiadczenie stwierdza]4ce zwolnienie od akcyzy zgodnie z nowelizac.ie
ustawy o podatku akcyzowym z dnia 24 lipca2015[D2.U.2075po2.7479)afi.110a,pkt2b.
f,) Wykonawca ponosi koszt dostawy oraz odpowiedzialno6i za dostawq przedmiotu zam6wienia
do siedziby Zamawiajqcego.
g) Koszt rejestracii ambulansu po dostawie oraz koszt ubezpieczenia ambulansu w zakresie OC,

AC, NNW le2E po stronie ZamawiaiEcego.
hJ Szczeg6iowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia
zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ. Okresla on parametry wymagalne - graniczne. 0pis ten naleiy
odczytywaC wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqdqrymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Oferta, kt6rei sprzqt nie bqdzie spelniat
warunk6w granicznych zostanie odrzucona.
2. 2. W y magania dot. gwarancji
Gwarancja mechaniczna pojazdu bazowego - min. 24 miesiqcy
Gwarancja na powloki Iakiernicze pojazdu bazowego - min. 36 miesiqcy
Gwarancia na perforacjq pojazdu bazowego - min. 120 miesiqcy
Gwarancja na zabudowq medycznE - min. 24 miesiace
Gwarancja na nosze i transporter - min. 24 miesiqce
Gwarancja na przenoSnie urz4dzenie do kompresii klatki piersiowej - min. 24 miesi4ce
2.3. Wymagany termin ptatno6ci wynosi do 30 dni.
2.4. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq3cior,,rych.

2,5, Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantorvych.
2.6. Zamawiajqcy nie prz ewiduje udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.7 .Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czgSci zam6wienia.
2,E.Zamawiajqcy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.l0.Zamawiaj4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.ll.Zamawiaj4cy nie przewidu,e zwrotu koszt6w udziaiu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowany sprzQt Wykonawca zobowiqzany iest dostarczya (wraz z faktur4) maksymalnie do
20,12,2O19t.
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IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacla ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaj4cy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno36 techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiecy nie okreilil warunku w tym zakresie.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzie6 skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr Z i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowi6 wstgpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia 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 ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaiacych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacii 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 powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu vqrkazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w iakim powoiuje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac,i, 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, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oiwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleZnosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w arL 24 ust. l pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie ma,E przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2015 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iEdat. zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.9. Wykonawcy mogE wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno3i w formie sp6iki
cywilnei) sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiacy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zlo2enia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiecego Peinomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

5.10. KLAUZULA TNFORJT{ACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
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' Walnlenle" lnlotmocJo w tyn zokresle Jest wynagano, je2ell w odnieslenlu do donego odminlstrotora lub podnlotu pzeNana|qcego lstnlele
obowlqzek wynoczenla lnspektoru ochtuny donych osobo*ych.
" Walnlenle: skor2ystanie z pruwo do sptostowsnio nle no2e sku*owo( znlonq $tynlku ponepo$lonlo
o udielenle zam6tA,lenlo publlcznego anl zmlanq postonowlel umowy w zakresle nlezgodnyn z ustowq Pzp oloz nle moZe norucot integralnolci
p r oro kotu o ra z l e g o zalqc zni kdw.
'' WJaSnl.nle: pra$lo do ogrunlczenla pnetuarnnla nle ma zostosowanla w odnieslentu do przechowwanla, w celu zapewnlenlo kotzystanlo ze
lrodk6w ochrony pro$nel lub w .elu ochrony prow tnnej osoby fizy.znel lub prownel, lub z uwagt na wozne wzSledy lnteresu publicznego Unli
Eu ro pe l s l4 eJ I u b potlstw o c zlo n kov,l s k I e ga

5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetlvarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE fog6lne rozporzedzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osoborvych,est Zesp6l Opieki Zdrowotne, 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 przetlvarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiEzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby Iub podmioty, kt6rym udostgpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieli publicznych (D2.U.22079 r. poz. 1843J, dalej ,,ustawa
Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyr,vania obeimuie caly czas trwania
umowy;

. obowiezek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych iest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselo,vencje
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 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

dotyczEcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 R0DO prawo 2qdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

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

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zlaz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobor,vych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawle art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyU podstawQ prawne przetwaflania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. fe2eli zamawiajqcy Iub
wykonawca przekazu.jq o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
u2yciu 3rodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug droga elektroniczn4, kaizda ze stron na 2qdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.2. Oferta musi by6 zloiona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysylad b4dZ sktadai na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha Beskidzka.

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wn.nl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powy2ej
mo2e skutkowai tym, 2e zamawiaj4cy nie bqdzie m 69l zapoznat sig z tre3ciq przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6ci6 sig do zamawiaj4cego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
Wy.jaSnienia tre6ci specyfikacli oraz jej ewentualne zmiany bqde dokonywane zgodnte z
art. 38 ustawy. ZamawiajEcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie treSci specyfikacji nale2y przesyiai na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umoiliwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania na,le;y skladai do konca dnia, w kt6rym uplyr,va polowa ternrinu na
skladanie ofert tj. do .!Jh...12.20l9r.

6.7. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjadnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (331 AT2-33-23
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzid w iqzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty naleiy d,olqczyt nastqpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1 do specyfikac.ii.

8.2.2. Wypelnionq i podpisan4 przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Specyfikacjq Techniczn4, sporz4dzonq wedlug wzoru stanowiqcego
zal4cznik nr 1a do specyfikacji. {Arkusz winien zawietai wszystkie ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

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

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, ie2eli osoba
reprezentuiAca wykonawcq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wlajciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Wykonawca zobowi4zany jest do dolEczenia do oferty katalog6w i innych
material6w tzn. zdjgi lub rysunk6w oferowanego pojazdu ( przedzial medyczny _
widok strony lewej i prawej, przedzial kierowcy oraz pojazd z przodu, tylu i

VII. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi4zany ziozonE ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.
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obydwu bok6w) oraz sprzqtu medycznego potwierdzaiEcych spelnienie wymog6w
- parametr6w granicznych oferowanego sprzqtu.

8.2.6. Atesty i dopuszczenia - zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zalqczniku nr 1a.
8.2.7 . Oiwiad,czenie RODO - zal4cznik nr 4 do SIWZ.

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 tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszE by6 parafowane wlasnorqcznie pfzez osobq upowaZnionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowii spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sktad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzait alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca mo|e zloiyt tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicA przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jezeli lvykonawca nie
p6Zniej niZ w terminie skladania ofert zastrzeZe,2e nie mogq one byt udostqpnione oraz

Wkaie, 2e zastrzezone informacje stanowiE tajemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czQ6ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre5lone w specyfikac,i, z wyjqtkiem informacii bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorsBva. lnformacje stanowiEce ta,emnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem

,,lnformacje zastrze2one". W przypadku gdy r,vykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamaviajqcy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien ztoiyi jednoznaczne pisemne

o6wiadczenie o tym co i jak zostato zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze

zmianq. CaloSC powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY'.
Wszystkie wymagania dotycz4ce skiadania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego o6wiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zio2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. Ofertq naleiy zloiy(. w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byt zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnodci jei zawartosci oraz zabezpieczaiqcy jej

nienaruszalno66 do terminu otwarcia oferu Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

f*h^,



Nazwa i adres wykonawcy

ZESPOI, OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZI AI, ZAM6W IEN PU B LICZNYCH

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

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudow4 przedzialu medycznego, z
noszami z transporterem oraz przenoSnym urz4dzeniem przeznaczonym do
mechanicznei kompresii klatki piersiowel dla dorostych - VI postQpowanie

Nr sprawy: ZOZ.V.O1,0 /DZP /92/t9
Nie otwierai przed t0.t2.2019 r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C I I tro
+u prA,Padks ?,iaru temiw &ladania ofet rukry apiul obowi41tjAg (aktaalry) temin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcei ofertq r6wniez

osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

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

oferty nalezy sklada6 w sekretariacie Zespolu opieki zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej nii do dnia
10,12,2019 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu l0.lZ.20l9r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefr
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacie okreslone w art. g6 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamie6ci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
aJ kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych w ofertach.
Informac.je te zostanE zamieszczone na stronie internetowei 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
10.2. wszystkie wartosci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podaC cenq brutto (z podatkiem VATI.
10.4. Wartosi pakietu,est to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem

ilo3ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane ria i ich

Kryteria oceny Ranga os6b ocen

Cena 6Oo/o

Oceno techniczna ombulansu 20o/o wzoru

2Oo/o Wg wzoru

w ocenre.

sttrona 8

wq wzoru

Ocena techniczno noszy i
transportera



2.Spos6b oblicz

A. Cena oferty

ania warto5ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

Cnx 100 ptk. = Cx Ranga (60%)
LK

Cn - najni2sza cena spo616d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i zloZonych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegai4 wykluczeniu w danym etapie badania i
oceny ofert

Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6C punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Ocena techniczna ambulansu
Zamawiajqcy dokona oceny technicznej na podstawie wypelnionego zal4cznika nr 1.

Liczba punkt6w przyznana oferentowi w danym parametrze bqdzie zale2na od potwierdzenia
przez niego posiadania ocenianych parametr6w ioceniana wg wzoru.

Ak * 100 pkt =A* Ranga (200lo)

An

Gdzie:

An - maksymalna ilo6i punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Ak - iloSi punkt6w uzyskana przez danego oferenta za,,parametry techniczne"
A - ilo5C punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry techniczne"

C. Ocena techniczna noszy i transportera
Sprzqt oceniany bqdzie na podstawie parametr6w okre6lonych w ofercie przetargowei.

Ocena sprzqtu nast4pi w II etapach. ti:

- sprawdzenie warunk6w granicznych jako bezwzglqdnie wymaganych, ich niespelnienie
spowoduje odrzucenie oferty,

- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacia okreslona w
zal4czniku nr 1a, do SIWZ. Liczba punkt6w przpnana oferentowi w danym parametrze bqdzie
zaleiLna od poBvierdzenia przez niego spelnienia wymaganych parametr6w i oceniana wg
wzoru.

Nk + 100 okt =N*Ranga(20%)
Nn

Gdzie:

Nn - maksymalna ilo6i punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Nk - iloSi punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry techniczne"
N - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry techniczne"

XII. Informacie o formalnosclach, 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 naikorzystniejszej oferty, podajEc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, ieZeli jest mieiscem wykonyrvania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertQ wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonl,wania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takie punktacjq przyznanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i i4cznq punktacjq,

- strondrgr*'

gdzie :
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XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
w niniejszym postqpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przystugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony piawnel
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq 16wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 1S4 pkt S ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.
2.5pecyfikacja techniczna - zalqcznik nr 1a
3. 06wiadczenia wykonawcy - zalqczniknr 2,2a
4-Wz6r umory - zalqcznik nr 3
5.0Swiadczenie R0D0 - zatqcznik nr 4

dsffii:ii
,l
,5Arnel
McJ

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 r6wnowainoSci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydainoici lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.1.4. zostanEzamieszczone na
stronie internetower.

72.2. 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 ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiqcy moie iqdai - przed- zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.
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