
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znakt ZOZ.Y.0 l0 / DZP / 03 I 20 Sucha Beskidzka dnia 02.01.2020r,

SPECYFIRAC]A
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6WIEN IA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

na: DostawQ ambulansu sanitarnego typu B z zabudow4 przedzialu
medycznego, z noszami z transporterem oraz przenoSnym urz4dzeniem

ptzeznaczonym do mechanicznei kompresii klatki piersiowej dla doroslych

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

Zakup finansowany dotaciE Ministerstwa Zdrowia w ramach
Programu Wymiany Ambulans6w

Ogloszenie o zamowieniu zostalo opublikowane w Biuletyni
Piblicznych w dniu Il.Ol iO .poa nr 50ti 11.,6 . wywies

e Zam6wieri
zone na tablicv osloszeri
aniu D.o[ fi.Jr^rnw siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqp

stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu

sffona I

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiei



I. lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiar4cego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

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

TEL: (033) 872-3L-00
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
htl;p / / www,zozsuchabeskidzka,pl

REGON: 000304415, NIP': 552-72-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wief publicznych (tekst jednolity: Dz. ll. z 2019 r. poz.l$43), zwanq dalej ,,ustaw4,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto3i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto(i kwoty
okre5lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dni a 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. lJ. z ZOlg r. poz. lg43 ze zm,),. Rozporzedzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra Przedsiqbiorczojci i
Technologii z dnia 76 pafdziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
i,4d,at zamawiaiqcy od rvykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. u. z zT lipca
2016r. poz.1726 oruzD.U. z 17 paZdziernika 2078 r., poz.1993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawq przeliczenia wartosci
Zam6wiefi Publicznych (Dz.U. z 2079r. poz. 2453),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartosci
Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek przekazywania ogloszeri
UOPWE [Dz. U. z 2079r. poz. 2450),

o Kodek Cywilny,
. Ustawa z dnia 15 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153,

poz. 1503 zp6i. zm)
1.5 w niniejszej procedurze przetargowei zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegai4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajEc zachowanie uczciwej konkurencji
i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1'6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
l..7.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoSciq wszystkich

dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaiacego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu medycznego typu B z zabudow4
przedzialu medycznego, z noszami z transporterem oraz przeno6nym urzqdzeniem
przeznaczonym do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych.
aJ oferowany ambulans powinien spelniad wymagania aktualnej polskie.i normy pN EN
1789+47:2011, wymagania okre6lone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych poiazd6w oraz zakresu ich niezbqdnego
wyposazenia (tekst .iednolity Dz. U. 2015, poz. 30S z p6tn. zm.), Ustawie o paristwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia I wrzeSnia 2006r. (tekst,ednolity Dz. rJ.2oL3, poz.7s7 zp6in.
zm.), oraz, 2e oferowane wyroby medyczne obiqte przedmiotem zam6wienia speiniaiE
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wymagania okreSlone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekt jednolity
Dz. U.2075, poz.876).
bl Zaoferowany ambulans musi byt fabrycznie nowy, nie ekploatowany, wyprodukowany nie
wcze6niej niZ w 2019r., ( dotyczy pojazd6w bazowych oraz zabudowy specjalistycznejJ
kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiaiowych iwykonawczych, wyposa2ony w
nosze wraz z transporterem. Zamawiajqcy dopuszcza przebieg obe.jmujqcy transport ambulansu
od dostawcy do siedziby Zamawiajqcego.
c) Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie nowy, nieu2ywany, rok
produkcji nie starszy niZ 2019 (przeno6nie urzqdzenie do kompresji klatki piersiowe.i)
ZamawiajEcy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byt kompletny i po zainstalowaniu gotowy
do podjqcia dzialalnoSci medycznej, bez dodatkowych zakup6w i inwestycii .

d) Wykonawca po przekazaniu do bie2qcej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiaiqcego
urzqdzenia, potwierdzonym protokolem zdawczo - odbiorczym, zobowi4zany jest do
przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w zakresie obstugi dla personelu Zamawiajqcego.
e) Wykonawca zobowiqzany jest wraz z dostawe pojazdu przekazai Zamawiajqcem, k".tg
pojazdu, aktualne Swiadectwo homologacji, ksiq2kq gwarancyjnq, ksiq2kq przeglqd6w
serwisowych, instrukcje obslugi w jqzyku polskim, dwa komplety kluczyk6w, wykaz
wyposazenia i akcesori6w oraz niezbQdne dokumenty dopuszczaj4ce pojazd do ruchu na terenie
naszego kraju oraz zaiwiadczenie stwierdzajqce zwolnienie od akcyzy zgodnie z nowelizacjq
ustawy o podatku akcyzowym z dnia 24 lipca 2 015 (Dz.U. 2075 poz.1479) art.110 a, pkt 2 b.
fJ Wykonawca ponosi koszt dostawy oraz odpowiedzialnoii za dostawq przedmiotu zam6wienia
do siedziby Zamawiajqcego.
g) Koszt rejestracji ambulansu po dostawie oraz koszt ubezpieczenia ambulansu w zakresie OC,
AC, NNW le2q po stronie Zamawiaj4cego.
h) Szczeg6lowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia
zawiera zalqcznlk nr 1a do SIWZ. Okre6la on parametry wymagalne - graniczne. Opis ten naleiy
odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre3ci specyfikacji, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Oferta, kt6rej sprzqt nie bqdzie spelnial
warunk6w granicznych zostanie odrzucona.
2. 2. Wymagania dot. gwarancji
Gwarancia mechaniczna pojazdu bazowego - min.24 miesiqcy
Gwarancja na powloki lakiernicze pojazdu bazowego - min. 36 miesiQcy
Gwarancja na perforacjq pojazdu bazowego - min. 120 miesiqcy
Gwarancja na zabudowq medyczn4 - min. 24 miesi4ce
Gwarancia na nosze i transporter - min. 24 miesi4ce
Gwarancja na przenoSnie urz4dzenie do kompresji klatki piersiowej - min. 24 miesiqce
2.3. Wymagany termin platno6ci wynosi do 30 dni.
2,4. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert czqSciouych.
2.5. ZamawiajEcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Izam6wienie dodatkowe).
2.7.Zamawiai1cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.8, Zamawiaiqcy nie przewiduje rvymagafl, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

fzatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2,9. Zamawiaj1cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.70. Zamawiaiqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.11. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IIL Termin wykonanla zam6wlenia:
0ferowany sprzqt wykonawca zobowi4zany jest dostarczyd fwraz z fakturqJ maksymalnie do
24.O4,2020r.
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IV, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenla
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq rvykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu

oraz spelniajq warunki udzialu w postQpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiai4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiaiEcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno36 techniczna lub zawodowa:
Zamawia,qcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi d,ol4czyi aktualne na dziefi skladania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i2a 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 oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udziaiu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazu.ie
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawia)4cy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
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 wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takie o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce 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 bgdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynale2no(ci lub braku przynale2noici do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcE nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 2Edai zamawiajqcy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.9. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegat siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiAcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzecy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnei) s4 zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.9.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajecy siQ o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowi4zani do zloitenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Peinomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.10. KU\UZUU\ INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
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Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 Inarietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwazaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. IJE L 7L9 z
04.05.2016, str. 1), dale) ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opiekl Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osoborrych w Zespole Opieki Zdrowotnei iest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetvvarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bQdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843J, dalej ,,ustawa
Pzp" i

' Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeieli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obeimuie caly czas trwania
umowy;

. obowiazek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiEzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsela,,vencje
niepodania okre6lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podeimowane 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 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia

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

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

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zl<: z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwanania danych
osobowych, gdyZ podstaw4 prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
lest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' Walnlenle: hlormaclo w tym zokresle Jest wymogono, Je2ell w odntetieniu do donego admtntstratoro lfi podntotu przetvdrzalqcego lshte)e
obowlqzek Wznacrcniq lnspektoro ochrony donych osobowych.
" Wylalnlenle skorzystonle z prowo do sprostowsnlo nle moze skutkowo[ zmlonq v"ynlku posqpowanla
o udzlelenle zam6wlenia publlcznego anl znlanq postonowle unow w zakresle nlezgodnyn z uttot^tq Pzp oroz ale noZe nsrusnt lntegrolnolcl
ptoto kotu o rsz jeso zalqczntkdw
'' Wo.nlenle: pruwo do ogrontczenlo pruetwoeonto nte ns zostosowonio w odntestentu do przechowryanta, w celu zapewntenia konystanta ze
lrodkdw ochrony prowneJ lub w celu ochrcny prc$/ tnnel osoby lzyczneJ lub pruwnel, lub z uwogl na wo2ne wzglqdy ln.eresu publlczhego Uhtl
Eu ro pel s kt eJ lu b patlstw a c zlo n kow s A e g o.
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Vl. Informacie 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 oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna .iest forma pisemna. fe2eli zamawiaj4cy lub
wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia L8 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drogA elektronicznq, kaida ze sffon na iqdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

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

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowai tym, ie zamawiajqcy nie bqdzie m 69l zapoznat. siqz tre6ciq przekazanej
informacji we wlaiciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiajecego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuie korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o wyiadnienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania n^afe2y skladai do ko6ca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skiadanie ofelt tj. do rr-f.....01,2020r.

6.7. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjasnianiem tresci specyfikacji: tel. (33) B7Z-33-23
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzanla ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporz4dzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastQpuiqce dokumenty:

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

8.2.2. Wypelnion4 i podpisanE przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Specyfikacjq Techniczn4, sporzqdzon4 wedlug wzoru stanowiecego
zal4cznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. Oiwiadczenia 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 i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujeca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowainiona do jego reprezentacji we wlajciwym rejestrze Iub
ewidencli dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Wykonawca zobowiqzany jest do dol4czenia do oferty katalog6w i innych
material6w tzn. zdjqi lub rysunk6w oferowanego pojazdu ( pruedzial medyczny -
widok strony lewej i prawej, przedzial kierowcy oraz pojazd z przodu, tylu i
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obydwu bok6w) oraz sprz etu medycznego potwierdzajqrych spelnienie wymog6w
- parametr6w granicznych oferowanego sprzqtu.

8.2.6. Atesty i dopuszczenia - zgodnie z wymaganiami okre5lonymi w zal4czniku nr 1a.
8.2.7. O3wiadczenie RODO - zal4cznik nr 4 do SIWZ.

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 zlaczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wtasnorqcznie pfzez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowii spis tredci zawierai4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w skiad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzai alternatytrrnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9, Kaidy wykon awca moie zloZyi tylko jedna ofertg.
8.10. ZamawiaiEcy nie uiawni informac)i stanowiqcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeZe,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz
Wkaie, 2e zasirzeaone informacie stanowiA taiemnicQ przedsiqbiorstlva. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. CzqSi
pierwsza oznaczola napisem ,,Dokumenty iawne" powinna zawiera(. wszystkie
wymagane dokumenty okreslone w specyfikacii, z wyiEtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsiqbiorswva. Informacje stanowiEce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byi zloizone w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzezo\e". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacii, Zamawia)qcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianE. Calo6i powinna byi zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dolyczqce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiry( jednoznaczne pisemne
o3wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiai4cy sprawdzi
skutecznoSC zlo2onego oSwiadczenia w powiezaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. Ofertq nale|y zlo|yt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufno6ci jej zawartoSci oraz zabezpieczaiEcy jej
nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedtug
poniZszego wzoru:
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Nazwa i adres wykonawcy

zEsP6L OPTEKT ZDROWOTNEI
DZt At ZAM6W tEr( pU S LT CZT'{yCU

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

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudowq przedzialu medycznego, z
noszami z transporterem oraz przeno6nym urz4dzeniem przeznaczonlrm do

mechanicznei kompresit klatki piersiowei dla dorostych
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /03 /20

Nie otwiera6 przed 31.01.2 02 0 r. godz. 11:00+

Dostarc i do Sekretariatu blok C, I
*w prnpadkr qniary terninu tkladatia oJert nale\y n,pitai obowi4<1!140 @klsalnJ) hrrlin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiacei ofertq r6wnie2

osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

IX, Termin oraz miejsce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

0ferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie),
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
31.O1,2O2Or. godz, 10:00. Oferty zloione po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 31.O1..2O2Or. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreslone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamie3ci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
aJ kwoty, jakq za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

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

X. Spos6b obliczenla ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniad wszystkie koszty dostawy i podatek VAT
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleiy podai w zlotych (z zaokrEgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cenq brutto [z podatkiem VATJ.
10.4. Wartos6 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem

iloSci i ceny iednostkowei netto x stawka VAT.

l.Oceniane ria i ich ra

I

p

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

0cena techniczna dmbulansu 2Oo/o Wg wzoru
Ocena techniczna noszy i

transportera 20o/o Wg wzoru
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2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty

gdzie :

B. Ocena techniczna ambulansu
Zamawiaj4cy dokona oceny technicznej na podstawie wypelnionego zalqcznika nr 1.
Liczba punkt6w ptzyznana oferentowi w danym parametrze bqdzie zale2na od potwierdzenia
przez niego posiadania ocenianych parametr6w i oceniana wg wzoru.

Ak + 100 pkt =A*Ranga(20%)
An

Gdzie:

An - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Ak - iloSi punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry techniczne"
A - iloSi 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 nastEpi w Il etapach. tj:

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

- oraz analiza parametr6w ocenianych, kt6rym jest przypisana punktacja okreSlona w
zalqczniku nr 1a, do SIWZ. Liczba punkt6w przyznana oferentowi w danym parametrze bqdzie
zale2na od potwierdzenia przez niego spelnienia wymaganych parametr6w i oceniana wg
wzoru.

Nk + 100 pkt = N* Ranga (200lo)

Gdzie:

Nn - maksymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,parametry techniczne"
Nk - iloSC punkt6w uzyskana przez danego oferenta za ,,parametry techniczne"
N - iloS6 punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,parametry techniczne"

XII. Informacie o formalnoiclach, iakie powinny zostad dopelnlone po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawiaj4cy poinformu,e niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.7. wyborze na)korzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty, a tak2e punktacjq przyznanq ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjq,
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Cnx 100ptk. =Cx Ranga (60%)
CK

Cn - najni2sza cena spo616d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zlo|onych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaje wykluczeniu w danym etapie badania i
oceny ofert

Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta
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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 usL 4 i 5, braku r6wnowaino6ci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci Iub funkcjonalnoSci,

1 2. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajec uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - L2,1.4. zostanqzamieszczone na
stronie internetowej.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zlozonei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawne.i w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dziat VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujE r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalAczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Specyfikacia techniczna - zalqcznik nr 1a
3. O5wiadczenia wykonawcy - zatqczniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3

5. 06wiadczenie ROD0 - zalqcznik nr 4
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