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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiai4cego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

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

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

REGON: 000304415, NIP t SS2-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieh publicznych [tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. po2.1843), zwan4 dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto56 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i }a,,uoty

okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.l0 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 slycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: D2.U.2201,9 r.po2.7843 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwo,u z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra PrzedsiqbiorczoSci i
Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
iqdai zamawia)qcy od wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.tJ. z 27 lipca
2076r. po2.7726 orazD.U.z 77 paidziernika 2078 r., poz.1993),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2453),

o Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. z 2079r. po2.2450),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.lJ. z 2079r.
Nr 1010 z p6Z. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie jgdnakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalno6ci iprzeirzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
l.T.PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoSci4 wszystkich

dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6rq n aleiy odczytywa6 wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszo nymi przez Zamawiajqcego.

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

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

artroskopowych.
CPV:33 183 1 00-7, 33697 170-6

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten
nale2y odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Podane ilo6ci sE szacunkowym
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zapotrzebowaniem do 31.05.2020r. i sluzq do obliczenia ceny oferty. Zamawiajary zastrzega
sobie prawo rezygnacji z zakupu czQSci asortymentu wynikajEcej z braku zapotrzebowania.

Zamawiajqcy wymaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia podpisania umowy
utworzenia w siedzibie Zamawiajqcego wlrrnaganego banku material6w do zabie96w
celem zapewnienia ciqgloSci realizowanych procedur medycznych.

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

medyczne w rozumieniu ustawy o rvyrobach medycznych z 20 maja 2070 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 175 z p6tnieiszymi zmianamiJ. Zaoferowane wyroby medyczne musz4 byd
dopuszczone do obrotu i u2ywania na zasadach okreSlonych w ustawie o wyrobach
medycznych.

3.4. Zamawiaj4cy wymaga, aby minimalny termin wa2no6ci zaoferowanego asortymentu
wynosil co naimniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

3.5. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takZe w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych wyrob6w katalog6w ffolder6w] potwierdzajacych wymagania techniczne i
jako6ciowe oferowanego sprzqtu oraz dokument6w dopuszczaj4cych do obrotu i
uZywania na terenie Polski.

3.6. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt,

7 (zam6wienie dodatkowe).
3.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czqSci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez
wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zalEcznik nr 1 do
specyfikacii.

3.9. ZamawiajEcy nie przewiduie wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
[zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.

3.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
3.11. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.72. Zamawiai4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
3.13. Obowiqzki Wykonawcy:

a) Dostarczenie towaru do magazynu Zamawiajqcego.
b) Dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- ulotek w iqzyku polskim zawieraj4cych wszelkie niezbqdne dla bezpo5redniego
uZytkown ika i nfo rmacje

- instrukcii w iqzyku polskim dotyczacych magazynowania i przechowywania sprzqtu
- instrukciidotyczqcejsterylizacji instrumentarium
c] Bezplatne wyp o,yczenie Zamawiajqcemu instrumentarium potrzebnego do

wykonywanych zabieg6w.
dJ Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajqcego.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.05.2020r. bez wzglqdu na stopiefi realizacji.
Dostawy odbywad siq bqdq sukces),wnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenla
4.1.O udzielenie zam6wienia moga ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaja

wykluczeniu oraz spelniaiE warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziatalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okreslil warunku w tym zakresie. _ /
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4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajAcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i4.2.3 specyfikac,i, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polegad na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub syturacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiai4cemu, 2e realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajEc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycii niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawialqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno3ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajE na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doiwiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizuiq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuac,i finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionq przez zamawiaiecego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
feZeli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zai4d,a, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczn4, 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 dolqczyt. aktualne na dziefi skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalEczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oiwiadczeniu bqdq 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 ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzat spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuie
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji 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 takze o6wiadczenie, o
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynaleino6ci lub braku przynale2no6ci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloleniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawca nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym speryfikacjq, zastosowanie majE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe 24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

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

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno6t w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowiEzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegai4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiEzani do zloilenia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera(. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umouJr.

5.8. XJ,AUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplylvu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. lJrz. IJE L ll9 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,R0DO", informuiQ, Ze:
t administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suche, Beskidzkie,, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej iest Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwi4zanymzw fw postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 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 zam6wiefl publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z ar't. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a leieli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obeimu,e caly czas trwania
umo$y;

. obowiqzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawolvym okre3lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.je
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

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

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

dotyczAcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
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- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania 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 dotyczAcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzkuz 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, 2L RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstawq prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczefi lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drog4 elektronicznE Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. .JeZeli
zamawia)qcy Iub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za p06rednictlvem uzyciu Srodk6w komunikacli elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczn4, ka2da ze stron
na 24danie drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnel.
6.3. KorespondenciQ w formie pisemnej wykonawcy sE zobowiEzani wysylai b4dZ sklada6 na

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

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nalezy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka(owp.pl
Wnioski i zapytania nafq2y skladai do konca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladan ie oferr tj. do .l!:..oz.zozor

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostaio to okre6lone poryZej
moZe skutkowaf tym, ie zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre6cie przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6ciC siq do zamawiajEcego o wyja3nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia treSci specyfikacji oraz iej ewentualne zmiany bgdE dokon,ryvane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuje korespondenciQ w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjadnienie treSci specyfikacji nale2y przesylat. na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.

6.7. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyia, Agnieszka Pajerska.

' Wyja'nienie: informacja w tym zakresie jest wymagqna, jeieli w odniesieniu do danego administatora lub
podmiotu przetworzqjqcego istnieje obowiqzek wyznaczenio inspektora ochrony danych osobowych.

" WyjaSnienie: skonystqnie z prawa do sprostowania nie moie skutkowa( zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienio publicznego oni zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oroz
nie moie naruszaC integralnoSci protokolu orazjego zalqcznikdw.
"'WyjaSnienie: pravro do ograniczenia przetworzonia nie ma zastosowonia w odniesieniu do przechowwania, w
celu zapewnienia korzystania ze trodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznei tub
prawnej,lub z uwogi na wainewzglQdy interesu publicznego lJnii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego,

5
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VII. Termin zwi4zania ofertQ.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onE ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg naleZy sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y doi4czyi nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzadzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypeiniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat. wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

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

8.2.4. Zaiqcznik nr 4- oSwiadczenie RODO.
8.2.5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu izawarcia umorvy, jeieli osoba
reprezentuiEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczei.

8.2.6. Dokumenty potwierdzaiEce, 2e oferowane dostawy speiniajq wymagania
Zamawiajqcego - materialy firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty
charakterystyki, instrukcja lub wyci4g z instrukcji, dokumentacia techniczna,
Swiadectwa rejestracii, oiwiadczenia producenta - potwierdzalace spelnianie
przez oferowane wyroby rvymagari Zamawiaiqcego.

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

trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8,5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane,est aby pierwsz4 stronq oferty przetargowei stanowit spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaiduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bQdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zlo2yi tylko iedn4 ofertQ.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiQbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jeZeli wykonawca nie
p62niej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeze, Ze nie mogq one byi udostqpnione oraz

Wkaie, 2e zastrze,one informacje stanowiE tajemnicg przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jes! aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgtci. CzgSi
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z \ /yietkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiebiorstwa. Informacje stanowiece tajemnicQ
przedsigbiorstwa powinny by( zlo2one w drugiej czQ6ci oferty oznaczonej napisem
,,Informacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawlaj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.
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8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed upll,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmian4. Calo56 powinna byi zlo?ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o rvycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiajEcy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego o6wiadczenia w powiAzaniu 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 naleiy zloiy(. w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnoSci jej zawarto6ci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno36 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I pietro

*u prypadAu pniattl *mim tkladaaia o.t'ert nalery wpivl obowi4qtj4E @k/td/ru) levni

8.L3.Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzeilone, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

lX. Termin oraz mie,sce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skiadania ofert.

Oferty nale2y skiadai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej niz do dnia
17,O2,2O2O r. godz. 10:00. Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 17.O2,2O2O r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiei
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawia,Acy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustalvy.

9.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
aJ kwoty, jak4 zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w rvykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnodci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej 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.

8
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34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

,,DostawQ implant6w i material6w do zabieg6w artroskopowych"
Nr sprawy: ZOZ.Y.0l0/DZP /]^l/20

Nie otwierai przed,lT .02.2020r. godz. 11:00*



10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y podai w zlotych [z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc
po przectnku).

10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VATI.
10.4. WartoSi pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem

ilosci i ceny lednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
13.1.Oceniane krlteria i ich ranga w ocenie.

13.2.Spos6b obliczania warto6ci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w
aJ Cena oferty

Cnx 100ntk. =Cx Ranga 60%
CK

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - iloS6 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Termin dostavvy o wadze 30%o

Zaoferowany termin dostawy bqdzie oceniany wedlug wzoru:
Do 24 godzin-lpkt, porvy2ej -0pkt.
Warto6i punktowa oferowanego terminu dostawy x 100pkt x 30%.
cl Termin wa2noSci o wadze 10%
Minimalny r,vymagany termin wainoSci dostawy wynosi 12 miesiqcy. Dluzszy zaoferowany
termin bqdzie oceniany wg wzoru: termin waznosci powy2ej 1 roku- 1 pkt, termin waZnosci 1

rok- 0 pkt.
Wartos6 punktowa oferowanego terminu waZnoSci x 100 pkt x 10%

XII. Informacle o formalnoSclach, iakie powinny zosta6 dopelnlone po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.7. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze naikorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo mieisce zamieszkania i adres, jeieli jest miejscem wykony,lrania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznanE ofertom w
kaZdym kryterium oceny ofert i i4cznE 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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymaga6 dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

rng

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o wg wzoru

Termin dostawy 30o/o Wg wzoru

Termin wainolci 70o/o Wg wzoru

sffona 9

12.1.4. uniewaZnieniu postQpowania
- podayqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
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lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

12.2. Zamawia)4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala r+ybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W ptzypadku wyboru oferty zlo2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie Zqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluiqcej wsp6lpracq tych llykonawc6w.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowJr stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnej.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la DziaI VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przystugujq r6wniei
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zaleczniki:
1, Formularz oferty - zal4cznik nr 1,

2, Formularz asortymentowo- cenowy - zal4cznik nr 1a
3, O6wiadczenie wykonawcy - za+4czniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.

5, 06wiadczenie RODO- zalqcznik nr 4
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XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.
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