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L lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony lnternetowej zamawiaj4cego:

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

TEL: (033) 872-3L-0O
FAX: (033) A72-31-11

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
hltp / / www.zozsuchabe ski dzka.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wief publicznych (tekst iednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 1843), zwanq dalej ,,ustaw4", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartosi zam6wienia nie przekracza r6wnowartosi kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.l" oraz art. 39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekt iednoliry: Dz. U. z 2079 r. poz. lB43 ze
zm.),

c Rozporzqdzenie Ministra Rozwoiu z dma 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsigbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dai zamawiajqcy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2016r. poz. 7726 oraz
D.U.z L7 pai.dziernika 2 018 r.,po2.1993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawg przeliczenia
warto6ci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2453),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. z 201,9r. po2.2450),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji [Dz.U. z
201.9r. Nr 70lO z p62. zm)

1.5 W niniejszei procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci iprzejrzystosci.

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

l.T.PrzygotowujEc ofertq uykonawca winien dokiadnie zapoznat siQ z zawartoscia wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6rE nalezy odczytywat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
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 internetowej
www.zozsuchabeskidzka.ol.

Il. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa lek6w dla Apteki Szpitalnej Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr la fpakiety 1-S) do SIWZ. 0pis
ten nale2y odczytywatwrazz ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sE szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres do 31..O,.,202lr,
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Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czq6ci asortymentu wynika,Ece, z braku
zapotrzebowania.
2.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.3. Przez produkty Iecznicze, stanowiqce przedmiot zam6wienia, naleiy rozumiei produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz, 277 z p6inieiszymi zmianami), Zaoferowane produkty
lecznicze musz4 byi dopuszczone do obrotu na zasadach okre6lonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2
lub 4a ustawy Prawo farmaceugzczne.

2,4, Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin waznoSci zaoferowanego asortymentu
wynosil co najmniej 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.

2.5. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert , a takZe w trakcie trwania umowy o przedloienie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopu szczajqcych do obrotu i uiywania na terenie Polski.

2.6. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czQSciowych na pakiety.
2.7. ZamawiaiEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowaw art.67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
2.9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czqSci zam6wienia.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduie wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.71. Zamawiaj1cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.12. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
Z.73. Zamawia)qcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
IIL Termln wykonania zam6wienia:

Do 31.01.2021r. bez wzglqdu na stopief realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiecego przedmiot zam6wienia.
Dostawy odbywai siq bqdq sukcesl,wnie na podstawie zam6wiefi, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

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

4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziatalno6ci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, lrt6rzy sq uprawnieni do
sprzedaiy produkt6w leczniczych Zamawiajqcemu, zgodnie z ustawe z dnia 6
wrzeSnia 2001 roku prawo farmaceutyczne [tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz.27 ! z p6Zniejszymi zmianamiJ.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajecy nie okre6lii warunku w tym zakresie.

4,2.3. zdolno5i techniczna lub zawodowa:
ZamawiaiEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacji musi spelniai ten spo6r6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczal produkty lecznicze.

V, Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzalqce spelnlanie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt. aktualne na dzieri skladania ofert
oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i2a do specyfikacii. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bqdq stanowii wstqpne potlvierdzenie, 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
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ubiegajEcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka?dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw r4ykluczenia 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 tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczace tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcQ, kt6rego oferta
zostala najwyZei oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzierl zloienia oferty nastqpujEcych o6wiadczefi lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w

leczniczych Zamawiajqcemu:
o Podmiotl okre6lone w art 72 ustawy Prawo farmaceutyczne fhurtownie,

sklady konsygnacyjne i sklady celneJ - Kopia wa2nego akru
administracyjnego (konces,i, zezwolenial rvydanego przez Gl6wnego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZJ uprawniajqcego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skiadu celnego lub
kopia r6wnowaZnego dokumentu rvydanego przez wla6ciwe organy pafistw
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzaj4ce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

o Podmioty okreslone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialneJ - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa UrzQdu Rejesffac,i
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych,
Radq Unii Europejskiej albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego,

o Podmioty okre6lone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne fwytw6rcyJ -

Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu Ieczniczego
wydanego przez Prezesa UrzQdu Reiesffacii Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europejskiej
albo Komisiq EuropejskE na wniosek podmiotu odpowiedzialnego
zawieraj4cego w wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii,
nazwq i adres Wykonawcy.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe, informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiazany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2no6ci do tej same.i
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oiwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7.W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w
dokument6w, jakich mo2e 24d,ai zamawraj4cy od vlykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegai4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6lki
clrvilnej) s4 zobowi4zani ustanowi6 Peinomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
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5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam5wienia
publicznego sE zobowi4zani do zloienia w ofercie Petnomocnictwa
ustanawiaiEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdzi.ale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZUTA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1, i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2076/679
z dnia 27 kwietnia 20\6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply,wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE fog6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 179 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespril Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
t inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

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

zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osoborvych bqd4 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 (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowyr,vane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 Iat od dnia zakohczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a jeiteli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych jest rvyrnogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustarvy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

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

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 R0D0 prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczEcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo\t/ych --;

- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osoborvych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO *:i+.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osoborvych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobow,ych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

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

' WyJaSnienle: informacja w rym zakresie jest wymagona, jeZeli w odniesieniu do danego administratoro lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektord ochrony donych osobowch,

' WyJoSnienle: skorzystanie z prowa do sprostowanio nie mo,e skutkowot zmianq Wniku postepowania
o udzielenie zafiiwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy ',e 

zokresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZe

n a tu s za t in te g r a In o! ci p t oto kolu o rdz j eg o zalqczn i k6w.* Wyja{nienie: prawo do ograniczenio przetwarzonio nie md zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia kor4,stania ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony prcw innej osoby Jizycznej lub prawnej,lub z u,,eagi no
wainewzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawial4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeh lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

5.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE
przekazywane drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiaj4cy lub nykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustauy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq,
ka2da ze stron na 2Edanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani rvysylai b4d2 sklada6 na

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

6.4. Korespondencjq w formie faksu rvykonawcy sa zobowiEzani przesylad na numer (33)
872-37-tt.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powyZej
mo2e skutkowai tym,2e zarnawiaiEcy nie bqdzie m69l zapozna(. sigz tre6ciA przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaiacego o wyja6nienie treici specyfikacji.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokony,vane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre3ci specyfikacji nale2y przesyla(. na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umoiliwiajqcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie iei do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2yskladai do korica dnia, w kt6rym uplywa potowa terminu na

skladanie ofert rj. do ........V.5.......03.2020r.
6.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z vryjaSnianiem treSci specyfikacii:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostare zwiqzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleiy sporzadzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dol4czy6 nastqpuiEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
lvykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalEcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i Za do
SIWZJ,

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezenturaca rtykonawcq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wlasciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Zal4cznik nr 4 - oiwiadczenie ROD0.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.

q
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8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byty zszyte, zbindowane lub w inny spos6b
trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.

8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad
oferry muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowaZnion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6, Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowei stanowil spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzecych w sklad oferty, z podanrem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znalduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

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

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca rnoie zloiyt tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie uiawni rnformacji stanowiacych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniei ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie, Ze nie mog4 one byi udostQpnione oraz
Wkaie, 2e zaslrzeZone informacje stanowi4 ta,emnicq przedsiqbiorstlva. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala sig z dw6ch rozdzielonych czq5ci. Czq56
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyjEtkiem informacji bqdEcych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwa. lnformacje stanowiEce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt. zlo?one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zaslrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, 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 zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo6i powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie rvymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo|yt. )ednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego ofwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zloZenia oferty, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u
zamawiaj4cego obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
wskazuiEc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa Iub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuiEc ich warto6i bez kwoty podatku. Jezeli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniiszq cena dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczy6 zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako

,,cena brutto" nie moZe zawiera(. podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.

8.13. OfertQ nale|y zloiye w zamknietej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujecy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpiecza,4cy jej

nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

1 h
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAM6WIEI( PUSLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
Dostawq lek6w i innych produkt6w do Apteki Szpitalnei

- uzupelnienie II
Nr sprawy: ZOZ.V.01^0 / DZP / 1B / 20

Nie otwiera6 przed 10.03.2020r. godz. 11:00*
Dostarcz do Sekretariatu blok C I troI

prypadka 1niary ternina *ladania oJert nalery wpkai obowi4qaj4g (aktaalry) nmin
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2

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

IX, Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mie,sce itermin skladania ofert.

Oferty nale2y skladad w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej nii do dnia
10.03.2020r. godz. 10:00. Oferty zloZone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 usta\ ry.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 10.03.2020r. 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 Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, ,ak4 zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w mie.jscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podat w zlorych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
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;ako,,cena
brutto" nie moZe zawierat podatku VAT obowi4zuj4cego w polsce.

10.4. WartoSi jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilosci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich ra w ocenre.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx 100 ptk. =Cx Ranga

CK
Wszelkie upustv i rabatv bqdE odliczone od warto6ci koircowei ofertv

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena lOOo/o wg wzoru

strona 8



gdzie : Cn - najni2sza cena spoS16d ofert nie podlegai4cych odrzuceniu i zloionychprzez
rvykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena oferty badanej
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego,

72.1, Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonyr,vania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykon),wania dzialalnof ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty, a takZe punktaciq pruyznan1 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

12.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali rvykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowaino6ci lub
braku spelniania wymagafi dotyczEcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

72.7.4. uniewainieniu postqpowania
- podajac uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i \2.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

L2.2. Zamawiaj4cy 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 ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy mo|e ZEdat - przed zawarciem
umowy - umowy regulujEcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

XllL Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

lLcr DYREIi I ()RA
Zelpofo Opl neJ
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'1.3.:0C..ffiUu.

(podpis sporzqdzajqcegol (podpis Przew. Komisji Przetargowej) (data i podpis zatwier cegol
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Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zal4cznik nr 1a I pakiety 1-5).
3. Oswiad czenie wyk onaw cy - zal4czr.ik w 2,2a
4, \Nz6r umowy - zalEcznik nr 3,
5. Oiwiadczenie RODO- zalEcznik nr 4.
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