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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nleograniczonego
ogtoszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiej

na: Dostawg mebli (wyposaienia) dla Oddzialu Ginekologicznego

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.07.03-12-0629 /17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i
wlposaienie oddziat6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii 0nkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12.031/77 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata2074-2020 (RP0 WM) do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Kod wsp6lnego slownika CPV: 33L92OOO-2, 39113100-8

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opu
dniu l?.d 14.poa ,. StlSQ- ',yu,i

blikowane w B
eszone na tabli

dniu r. oraz na stronie internetowej
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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiaiEcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3r-oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
hltp / / www.zozsuchab eski dzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-74-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo

zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. po2.1986 ze zm.), zwanq dalej ,,ustawq",
w trybie przetargu nieograniczonego. Warto5i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 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 dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2O7B r. poz. 1986 ze

zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra

PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 15 paidziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo|e L4dai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz. 1126 oraz
D.U.z17 paidziernika 2018 r., po2.7993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych (Dz. tJ. z 2017 r. poz. 247 7),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wie(t oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleZniony obowiqzek
przekazywania ogtoszeri UOPWE (Dz. U. z 2077 r. po2.2479),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 7503 z p6i..zm)
1.5 W niniejsze.j procedurze przetargowe.i Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencii i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzystoSci.

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

1.7. Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawarto6ciq wszystkich
dokument6w skiada.iqcych siq na SIWZ, kt6r4 naleiy odczygwat.wrazz ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", pigtro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskjdzka.pl.
II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest komplekowa usluga w zakresie wykonania, dostawy
i montazu mebli do pomieszczefi oddzialu ginekologicznego Szpitala w Suchej Beskidzkiej.
Szczeg6iowy wykaz pomieszczefi izamawianych mebli okre6la zat4cznik nr 1a do SIWZ.
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Opis ten nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci specyfikacji, bqdqcymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
2.1.1. Podane lvymiary sq wymiarami orientacyjnymi i bQdE stanowii podstawQ przygotowania
oferty.
2.\.2. Przed przystEpieniem do realizacji Wykonawca jest zobowi4zany do pobrania wszystkich
rvymiar6w z natury, w wyniku kt6rego wymiary mebli i rodzaj szafek mogq ulec niewielkim
modyfikacjom nie powodujqcym zmiany wartosci oferty.
2.1.3. Na podstawie dokonanych pomiar6w Wykonawca przygotuje projekt graficzny mebli oraz
wizualizac.jq pomieszczeh, kt6re zostanE om6wione i zaakceptowane w siedzibie
Zamawiajqcego w obecno6ci Generalnego Wykonawcy. Zamawiaj4cy nie dopuszczq w tym
zakresie komunikacji elektronicznej.
2.1.4..Meble muszq by6 zgod,ne z wymaganiami bezpieczefstwa i higieny pracy, ergonomii, a
tak2e wymogami i atestami ,akoSciowymi obowiezu.iEcymi w slu2bie zdrowia.
2.'L.5. Zamawia)4cy wymaga, aby meble byty nowe, kompletne, wolne od wad, nieuszkodzone i
nie mogq byi przedmiotem praw os6b trzecich.
2.1.6. Dostawca jest zobowiqzany dostarczyi Zamawiaj4cemu meble na wlasny koszt wraz z
wniesieniem do pomieszczefi wskazanych przez Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy nie dopuszcza
blokowania ciqg6w komunikacyinych.
2.1.7. Wykonawca zobowiqzany jest do uczestniczenia, od dnia podpisania umowy w
spotkaniach roboczych (ka2da Sroda), celem ustaleri dotyczEcych mieisc montaZu ( niskie
pr4dy, gniazda elektryczne, kolorystyka), wyciqcia otwor6w pod zlewy, umyrvalki wraz z ich
obsadzeniem (osprzqt przeka2e generalny wykonawcaJ.
2.1.8. Dostawa i montaZ mebli wchodzqcych w sklad przedmiotu zam6wienia, musi nastapii
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Generalnym WykonawcE remontu pomieszczef
sukcesy'\,rr'nie w terminie do 31.10.2 019r.
2.1.9. Dostawca jest zobowiqzany do pozostawienie zamontowanych mebli czystych i
uprzEtniQcia na wlasny koszt opakowari oraz innych pozostato6ci po transporcie i monta2u
mebli.
2.1.10. Przed zlo2eniem oferty wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna mo2e
odby6 siq jedynie w obecnoici przedstawiciela Zamawiajqcego w pomieszczeniach wskazanych
przez ZamawiajEcego. Termin wizji lokalnej: po wczeSniejszym uzgodnieniu z Dzialem
Zam6wie6 Publicznych, tel. 33 872 33 23. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina
steczek tel. 669 500 437.
2.2. Wymagania o96lne dotyczqce przedmiotu zam6wienia:
2.2.1. Meble wykonane z wysokiej jako5ci ptyty meblowej drewnopochodnej laminowanej
/melamina/ odpornei na zarysowani, wgniecenia oraz Srodki chemiczne i dezynfekcyjne
stosowane w sluibie zdrowia, w kolorze wskazanym przez Zamawiaj4cego, wybranym spoSr6d
szerokiej gamy kolo16w (min.30 kolor6w) zaoferowanych przez Wykonawcq.
2.2.2. Fronty wykonane z plyty meblowej lub lakierowane w kolorze wskazanym przez
Zamawiajqcego, wybranym spo6r6d min. 30 kolor6w zaoferowanych przez Wykonawcq.
Krawqdzie mebli wykoriczone obrze2em PCV zgodnym z kolorystyka frontu.
2.2.3. Szafki szklane ze szkla hartowanego.
2.2.4. Blaty robocze z laminatu HPL odporne na podwy2szonq temperaturq, zarysowania,
wgniecenia i 6cieranie, nie ulegajEce odbarwieniu, oraz na Srodki chemiczne i dezynfekcyjne
stosowane w stu2bie zdrowia. Dopasowywane do istnie.i4cych wnqk i zamawianych szafek.
Wszystkie krawqdzie stykaj4ce siq z innymi meblami i Scianami dokladnie zasilikonowane
i wykoriczone listwami. Blaty robocze w kolorze wskazanym przez ZamawiajEcego, wybranym
spoS16d szerokiej gamy kolor6w I min. 30 kolor6w) zaoferowanych przez Wykonawcg
2.2.5. N62ki mebli metalowe regulowane.
2.2.6. Otwieranie szuflad i drzwiczek - uchwyty listwowe proste - kolor iwz6r do uzgodnienia.
2.2.7. W biurkach komputerowych wysuwane na prowadnicach p6tki pod klawiaturq oraz p6lki
na stacje robocze.
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2.2.8. Wszystkie drzwiczki meblowe zamykane na cichy domyk.
2.2.9. Prowadnice do szuflad z wysuwem 75 0/o np. Tandem Blum
2.2.70.Zawiasy samodomykaj4ce zapewnia.jq cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych np.
Tandem Blum.
2.2.17.W blatach montowane przepusty na kable [miejsce uzgodnione z Zamawiajqcym podczas
montaiu mebli).
2.2.l2.Wszystl<te szafy i szafki zamykane na zamki wpnszczane z 3 kluczami.
2.2.13. Wzorniki ( kolory pt5, blat6w, zawiasy, n62ki meblowe, uchwyty, wzornik szkla, wzornik
tapicerki) celem dokonania wyboru nale2y przedstawii Zamawiajqcemu. ZamawiajEcy nie
dopuszczq w tym zakresie komunikacji elektronicznej.
2.2.14. Wykonanie wyciqi w blatach na zlewy i umywalki, ich osadzenie, podl4czenie i
zabezpieczenie [silikonowanie).
2.2.15. Meble nale2y wykonai z uwzglqdnieniem charakteru pomieszczerl izasad ergonomii oraz
uzyskania maksymalnego stopnia wykorzystania powierzchni.
2.2.1,5. Meble muszq odznacza6 siq wysokE wytrzymaloSci4 i estetykA. Meble sq przeznaczone do
diugotrwalego uiytkowania w pomieszczeniach sluZby zdrowia. Meble powinny stlvarzai
nowoczesny wyglqd z uwzglqdnieniem zasad obowiqzuj4cych w pomieszczeniach oddzialu
szpitalnego.
2.3. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert czg6ciowych.
2.4. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkowe).
2.6.Zamawiaj4cy nie zasffzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq6ci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcq czq6ci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, ipodania firm podwykonawc6w
(zatqcznik nr 1do specyfikacji).
2.7 . Zamawia)qcy nie przewidu.je wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9, Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiai4cy nie przewiduie zwrotu koszt5w udzialu w postqpowaniu.

IV. Warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu
oraz spelniaj4 warunki udzialu w postQpowaniu.

4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lone.j dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaiacy nie okre5lil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSC techniczna Iub zawodowa:
Zamawiaiecy nie okreilil warunku w tym zakresie.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdza,4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

III. Termin wykonania zam6wienla:
Oferowane meble i wyposa2enie Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi i zamontowai
sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Generalnym Wykonawc4 remontu, w
terminie nieprzekraczalnym do 31.10.2019r.
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5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi doiaczyi aktualne na dzieri skladania ofert o(wiadczenie w
zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w oSwiadczeniu
bqdq stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu.

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 ubiegaj4cych siq
o zam6wienie. Oiwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu
w zakresie, w kt6rym kaildy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wyrnaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
sie na ich zasoby, warunk6w udziatu w postgpowaniu sklada takie oSwiadczenie, o kt6rym
mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, d oyczEce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacii, o kt6re]
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania Zamawiajqcemu
o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2nosci do tei samej grupy kapitatowei, o kt6rei
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zto2eniem oiwiadczenia, wykonawca mo2e
przedstawii dowody,2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2 016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moie
i4d,at. zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
Rozporz4dzenia Ministra PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 16 pa2dziernika 2018 r.
zmieniajqcego rozporz4dzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 2qdaC
zamawiaiEcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.

5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np. czlonkowie
konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dziatalnoSi w formie sp6tki cywilnej) sq zobowi4zani
ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich
w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego
s4 zobowiEzani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym
mowa w rozdziale VIII specyfikacii. Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do
reprezentowania w postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. I t 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europeiskiego i Rady (UEJ 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE fog6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informujg, ie:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opleki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzklei z siedzibq 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 przetwarzane bqdq na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
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. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdE osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29

. stycznia 2oo4 t. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej

,,ustawa Pzp";
. Pani/Pana dane osobowe bqdE 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 obejmuje caly czas trwania
umowy;

. obowiezek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczEcych ,est wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre5lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdE 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 osobovuych ";
- na podstawie art. 18 R0DO prawo 24dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust.2 R0DO *++;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych 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 osobowych, 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 ROD0.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeh lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4

przekazywane drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. .|e2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje uiyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o 6wiadczeniu uslug drog4 elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt. zloionaw formie pisemnej.

6.3. Korespondenc)9 w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani uysylai bEd2 skladai na

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

'Wyalnlehle: lnfornacla w l)m zakresle iestwymaqana, Jezell w odnleslehlu do dahego o.lmlnistotoro lub podmlotu przetwanalqcego tstnieJe
obowtqzek wyznoczenla lnspektoro ochronr danych osobowych,
" Walnlenle: skorzystonle z pra$/o do sprostowonla nle more skutkowo( zmtanq wynlku postQpowonia
o udzlelenle zoddwlenio pub cznego anl zmlonq posranowlet umowy w nkrcsle nlezgodnyn z ustawq Pzp oroz nle no2e naruszat tnte9ralnoict
ptotokolu oro2 lego zolqczn t k6w
'" Wylalnlenlet prowo do ogtdnlczenlo pnetworzohla hle no zostosowanla w odnteslenlu do pnechowwonlo, w celu zspewnlenlo korzystohlo ze
Srodkdw ochrony prcwnel lub w celu ochtony pruw lnnel osoby lryczneJ lub prownel, lub z uwagt no wo2ne wzglqcly interesu pub cznego Unii
EuropeJsktej lub potlitwo cztonkowsktego.

\
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6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowad na adres:
zozsuchabeskidzka(owp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres niz zostalo to okre6lone powy2ej mo2e
skutkowai tym, 2e zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapozna(. siq z tresciq przekazanej
informacii we wlaSciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
Wyja6nienia tresci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjg w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale"2y skladad do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do ....&1.......09.2019 r.

6.7. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikac,i: tel. [33) 872-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Ha)dyta, Agnieszka Pajerska.

VlI. Termin zwiqzanla ofertq.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowanla oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdziC w jgzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastepuiAce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zai4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy - zalqcznik nr 1a, sporzqdzony wedlug wzoru
stanowiEcego zalqcznik nr 1a do specyfikacji. fArkusz winien zawierad wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentuiaca wykonawc9 w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalno3ci gospodarczej.

8.2.5. Zal4cznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.

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 zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sktad

oferty muszq byC parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

It
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8.6. Wskazane )est aby pierwszq strong oferty przetargowej stanowil spis treSci zawieraj4cy

wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na

kt6rej dany dokument siQ znajduje oraz ilo5i wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzah 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 moie zloiy6 tylko jedn4 ofertq.

8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiQbiorstlva w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skiadania ofett zastrzeie,2e nie mog4 one by6 udostqpnione oraz

wykaaq ie zastrzeione informacje stanowiE tajemnicQ przedsiQbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skiadala siq z dw6ch rozdzielonych czqici. Czq56

pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty ,awne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnicE przedsiQbiorstwa. Informac,e stanowiEce tajemnicQ
przedsiqbiorswva powinny byi zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem

,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaiqcy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moie zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiy6 jednoznaczne pisemne

oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze

zmianE. Calo66 powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".

Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiy( jednoznaczne pisemne

oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiqcy sprawdzi
skuteczno66 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rei dotyczy lvycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informac)e w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6re.i wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiecego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy6 zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowai Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq [rodzajJ towaru lub us]ugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazui4c ich warto6i bez kwoty podatku. le2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferry z nainizszq cenE dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial obowiqzek
rozliczyi.
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8.13. Ofertg nale?y zloLy(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantu,Ecy zachowanie w poufnoSci jej zawartos ci oraz zabezpieczq4cy jej
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
zESPOL oPtEKr zDRoworNEl

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NAI

Dostawq mebli (wyposaienia) dla Oddzialu Ginekologicznego
ramach Projektu o numerze RPMP.L 2 .01,.03-12-0629 /17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposa2enie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polo2niczego wraz z Blokiem

Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-17,.00-12-031/1,7
ogloszonym w ramach Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa

Malopolskiego na lata201.4-2020 (RPO WM) do Dziaiania 12.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

- SPR

Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /67 /19
Nie otwierai prz ed 26.O9.2019r. godz. 11:00+

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piQtro

*w prApadAl 4niary ,entin rkladania aln naleA wpitai obowi4qtjaq (akraahy) lemin

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajEcej ofertq r6wnie2
osobnq kopertq zawierajEca dokumenty zastrzezone, jeieli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

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

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-ZO0 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
26,09,2019 r, godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 26.09.2019 r, godz. 11:00,, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okreslone w art. 86 ust.4 ustawy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamie5ci na stronie internetowej

informacle d,oty czqce:

aJ kwoty, jakq za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienra, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostana zamieszczone na stronie internetowei wvyw.zozsuchabeskidzka.pl

w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
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X. Spos6b obliczenia ceny,
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniaC wszystkie koszty dostawy i podatek VAT [z

zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).

10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.

10.3. W Formularzu oferty naleiy poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena

brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzu.j4cego w Polsce.

10.4. WartoSi oferty jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowe, netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

2,Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A, Cena oferty Cn x 100 Dtk. =Cx Ranga [60%)
CK

gdzie :

Cn - najnizsza cena spo616d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i zloionych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajE wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ck - cena oferty badanej
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publlcznego,

12,7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
L2.L.l. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci

Kryteria oceny Spos6b oceny
Cena 6Oo/o Wg wzoru

0kres gwarancji 4Oo/o Wg wzoru

pA unroPoLsr(A

B. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiqce. Dlu2szy bgdzie oceniany wg wzoru.

Gkx 100 ntk. = G x Ranpa [400/nl
Gn

gdzie : Gn - najdlu2szy termin zlo2ony spo6r6d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i
zloionych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegai4 wykluczeniu w danym etapie

badania i oceny ofert
Gk - termin proponowany w badanei ofercie
G - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

\,

Ranga



g' Fundusze
Europejskie a&, uat oPoLSt(A

IwW

Unia Europejska
Europejskirundusz

Rozwolu Regloniln€9o

wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a tak2e punktac,q przyznanq ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i iEczn4 punktaciq,

1,2.L.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2nojci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1 .4. untewaanien iu postgpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowej.

12.2. Zamawiajqcy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umow,y.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iqdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XlV. Wz6r umowy,
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

Zalqlzniki:
1. Formularu oferty - zalEcznik nr 1,

2. 0pis przedmiotu zam6wierlia - zalEcznik nr 1a
3. OSwiadczenie wykonawcy - zalqcznik nr 2,2a,.
4, Wz6r umowy - zal4cznik nr 3
5, OSwiadczenie RODO- zalqcznik nr 4.

t
4< L..6-,.q-0-,K.

(podpis sporz4dzajqcegoJ ( podpis Przew. Ko sji Przetargowej (data i podpis zatwidRFlajq

t",

XV, Srodki ochrony prawnei,
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia irodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 1.54 pkt 5 ustawy.
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