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iuletynie Zam6wieh Publicznych w
cy ogloszefi w siedzibie Zamawiaj4cego

r. oraz na stronie internetowei

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZoZ.Y .070 /DZP /15 /20 Sucha Beskidzka dnia 20.02.2020r.

SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Dostawa mebli (wyposaZenia) dla Oddzialu Neonatologicznego i Poloiniczego

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.0L.03-72-0629/ 17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja
i wyposazenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zloiony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03 -12.00-12-031177 ogloszonym w ramach Regionalnego
Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 20L4-2020 (RPo WM) do Dzialania 12.1
Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastrukura ochrony zdrowia o znaczeniu
subregionalnym - SPR

Kod wsp6lnego slownika CPV: 33L92OOO-2, 39150000-8, 39113100-8, 39711100-0

Osloszenie o zam6wieniu zostalo oDu

aiiu 0] ol D.poa n. 5lgO lr6 . *y*i
w miejscu publicznie dostqpnym w dniu

blikowane w B
eszone na tabli

0
wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu
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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajECego:

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

TEL: (033) a72-31-Oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsu ch abe skidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-L2-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiei publicznych [tekst iednolity: Dz. U. z 2079 r. po2.1843 ze zm.), zwanq dalej ,,ustaw4",
w trybie przetargu nieograniczonego. Warto5d zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i lnvoty
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 2019 r. poz. lB43 ze

zm.),
o Rozporzedzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 Iipca 2016r. oraz Ministra

PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie
rodzai6w dokument6w, jakich moie 24dat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2015r. poz. 1126 oraz
D.U.z 17 paZdziernika 2078 r., po2.7993),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto$ci Zam6wieri Publicznych (Dz.rJ. z 2079r. po2.2453),

o Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzale2niony obowiEzek
przekazywania ogloszerl UOPWE (Dz.U. z20l9r. po2.2450),

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

2079r. poz.7010 z p62. zm)
1.5 W ninie.jsze.j procedurze przetargowej Zamawiaiqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwei
konkurencji i r6wne traktowanie o raz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzysto6ci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

1.7. Przygotowujac ofertQ wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq naleZy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiai4cego.

1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

Dzialr: \
nmgr S cte k
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IL Opls przedmiotu zam6wienia
2.1.. Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowa usluga w zakresie wykonania, dostarvy
i monta2u mebli do pomieszczefi oddzialu neonatologicznego i polozniczego Szpitala w Suchej
Beskidzkiej okreSlonych we wsp6lnym slowniku CPV:
33192 000-2- meble medyczne
39150000-8- r62ne meble i wyposaZenie
3971 1100-0- lod6wki chlodziarki
39113100-8- fotele i krzesla.
Szczeg6lowy wykaz pomieszczeri i zamawianych mebli okreSla zalqcznik nr 1a do SIWZ.
Opis ten naleZy odczytywad wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji, bqd4cymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
2.1.1. Podane wymiary s4 wymiarami orientacyjnymi i bqd4 stanowid podstawq przygotowania
oferty.
Z.l.2.Przed przyst4pieniem do realizacji Wykonawca jest zobowiqzany do pobrania wszystkich
wymiar6w z natury, w wyniku kt6rego wymiary mebli i rodzaj szafek mogq ulec niewielkim
modyfikacjom nie powodujacym zmiany wartoSci oferty.
2.1.3. Na podstawie dokonanych pomiar6w Wykonawca przygotuje projekt graficzny mebli oraz
wizualizac.jq pomieszczeri, kt6re zostan4 om6wione i zaakceptowane w siedzibie
Zamawiajqcego w obecno3ci Generalnego Wykonawcy. Zamawiaj4cy nie dopuszczq w tym
zakresie komunikacji elektronicznej.
2.1.4. Meble musz4 by6 zgod\e z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy, ergonomii, a

tak2e wymogami i atestami jakoSciowymi obowiqzuj4cymi w stu2bie zdrowia.
2.1,5. Zamawiaj4cy wymaga, aby meble byty nowe, kompletne, wolne od wad, nieuszkodzone i
nie mogq by6 przedmiotem praw os6b trzecich.
2.1.6. Dostawca jest zobowi4zany dostarczyC Zamawiajqcemu meble na wlasny koszt wraz z
wniesieniem do pomieszczeri wskazanych przez Zamawiaj4cego. Zamawiajqcy nie dopuszcza
blokowania ci496w komunikacyjnych.
2.1.7. Wykonawca zobowiEzany jest od dnia podpisania umowy do uczestniczenia w
spotkaniach roboczych (ka2da Sroda), celem ustaleri dotycz4cych mieisc montaZu ( niskie
pr4dy, gniazda elektryczne, kolorystyka), wyciqcia otwor6w pod zlewy, umywalki wraz z ich
obsadzeniem (osprzqt przeka2e generalny wykonawca).
2.1.8. Dostawa i montai mebli wchodzecych w sklad przedmiotu zam6wienia, musi nastqpi6
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Generalnym Wykonawcq remontu pomieszczeri
sukcesywnie w terminie:
- meble do 30.04.2020r.
- wyposa2enie do 15.05.20 20r.
2.1.9. Dostawca jest zobowiezany do pozostawienie zamontowanych mebli czystych i
uprzatniqcia na wlasny koszt opakowah oraz innych pozostalosci po transporcie i montazu
mebli.
2.1.70. Przed zloieniem oferty wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna mo2e
odbyi siq jedynie w obecno5ci przedstawiciela Zamawiajqcego w pomieszczeniach wskazanych
przez Zamawiajqcego. Termin wizji lokalnej: po wcze6niejszym uzgodnieniu z Dziatem
Zam6wierl Publicznych, tel. 33 872 33 23. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina
Steczek tel. 669 500 437.
2.2. wymagania og6lne dotycz4ce przedmiotu zam6wienia:
2.2.1. Meble wykonane z wysokiej jako5ci ptyty meblowej drewnopochodnej laminowanej

/melamina/ odpornej na zarysowani, wgniecenia oraz Srodki chemiczne i dezynfekcyjne
stosowane w siu2bie zdrowia, w kolorze wskazanym przez Zamawiajqcego, wybranym spo6r6d
szerokiej gamy kolor6w (min. 30 kolor6w) zaoferowanych przez Wykonawcq.
2.2.2. Fronty wykonane z ptyty meblowej lub lakierowane w kolorze wskazanym przez
Zamawiaiecego, wybranym spo5r6d min. 30 kolor6w zaoferowanych przez Wykonawcq.
Krawqdzie mebli wykoriczone obrzeiem PCY zgodnym z kolorystykq frontu.
2.2.3. Szafl<s szklane ze szkla hartowanego. 
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2.2.4. Blaly rcbocze z laminatu HPL odporne na podwyZszone temperaturq, zarysowania,
wgniecenia iScieranie, nie ulegai4ce odbarwieniu, oraz na Srodki chemiczne i dezynfekcyjne
stosowane w sluibie zdrowia. Dopasowane do istniejqcych wnqk i zamawianych szafek.
Wszystkie krawqdzie stykajEce siq z innymi meblami i Scianami dokladnie zasilikonowane
i wykoriczone listwami. Blaty robocze w kolorze wskazanym przez Zamawiaj4cego, wybranym
spoS16d szerokiei gamy kolor6w ( min. 30 kolor6w) zaoferowanych przez Wykonawcq
2.2.5. N62ki mebli metalowe regulowane.
2.2.6. Otwieranie szuflad i drzwiczek - uchwyty listwowe proste - kolor i wz6r do uzgodnienia.
2.2.7. W biurkach komputerowych wysuwane na prowadnicach p6iki pod klawiaturq oraz p6lki
na stacje robocze.
2.2.8. Wszystkie drzwiczki meblowe zamykane na cichy domyk.
2.2.9. Prowadnice do szuflad z wysuwem 75 % np. Tandem Blum
2.2.l0.Zawiasy samodomykajqce zapewniaiAce cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych
np. Tandem Blum.
2.2.71,W blatach montowane przepusty na kable (miejsce uzgodnione z Zamawiaj4cym podczas
montaZu mebli).
2.2.12, W szystl<te szafy iszafki zamykane na zamki wpuszczane z 3 kluczami.
2.2.13. Wzorniki ( kolory plyt, blat6w, zawiasy, n62ki meblowe, uchwyty, wzornik szkta, wzornik
tapicerki) celem dokonania wyboru nale2y przedstawi6 Zamawialqcemu. Zamawiaj4cy nie
dopuszczq w tym zakresie komunikacji elektronicznej.
2.2.14. Wykonanie wyciqd w blatach na zlewy i umywalki, ich osadzenie, podlqczenie i
zabezpieczenie (silikonowanieJ.
2.2.15. Meble nalezy wykonai z uwzglqdnieniem charakteru pomieszczef i zasad ergonomii oraz
uzyskania maksymalnego stopnia wykorzystania powierzchni.
2.2.1,6, Meble muszq odznaczai siq \4rysoka wytrzymalo6ciE i estetykq. Meble s4 przeznaczone do
dlugotrwalego uiytkowania w pomieszczeniach sluZby zdrowia. Meble powinny stwarzai
nowoczesny wyglqd z uwzglqdnieniem zasad obowiqzujEcych w pomieszczeniach oddzialu
szpitalnego.
2.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantor,vych.
2.5 ZamawiajEcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
(zam6wienie dodatkoweJ.
2.6. Zamawiaiqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq6ci zam6wienia. Zamawiajqcy wymaga wskazania przez wykonawcq czqsci zam6wienia,
kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w
(zalqcznik nr 1 do specyfikacjiJ.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o prace).
2.8. Zamawiajqcy nie przewidule zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

Ill. Termin wykonania zam6wienia:
Oferowane meble i wyposa2enie Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi i zamontowai
sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Generalnym Wykonawcq remontu, w
terminie:
- meble do 30.04.2020r.
- wyposa2enie do 15.05.2020r.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaiE wykluczeniu
oraz spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
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4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:
Zamawiajacy nie okreilil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyd aktualne na dzieri skladania ofert o6wiadczenie w
zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w o6wiadczeniu
bqdq stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2.W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wieni.e przez wykonawc6w o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiega,Ecych siq
o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w udziaiu w postqpowaniu
w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oiwiadczeniu, 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 sig 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 o5wiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o kt6rej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania Zamawiajqcemu
o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi6 dowody,2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikaclq, zastosowanie ma,4 przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moie
24d,at. zamawiajEcy od rvykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
Rozporz4dzenia Ministra Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paldziernika 2018 r.
zmieniai4cego rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e iqdai
zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
usta\ ry.

5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np. czlonkowie
konsorcium, przedsigbiorcy prowadzqcy dzialalnoSt w formie sp6lki cl,wilnejl sE zobowiEzani
ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do reprezentowania ich
w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiEcy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego
s4 zobowi4zani do zto2enia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiaiEcego Peinomocnika, o kt6rym
mowa w rozdziale VIII specyfikacii. Pelnomocnictvvo powinno zawierat. umocowanie do
reprezentowania w postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.8, KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z prz etwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2076, stt.7),
dalej ,,R0DO", informujq, ie:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. lnspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest pan Marek

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

zwiEzanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 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 zam6wiefl publicznych (Dz. U. z 2079 poz. 1843), dalej ,,ustawa
Prp";

. 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 je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umol^ry;

. obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach u stary Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaiq 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 dostgpu do danych osobowych pani/pana

doWczEcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych --;

- na podstawie art. 18 ROD0 prawo 2Edania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

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

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub 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,
gdyz podstaw4 prawnq przetwarzania pani/pana danych osobowych iest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

g\ maroPolst<a

' WaSnlenle: inlornocio w tyn zakreste lest wlmagano, Je2elt w odnienentu do doneso odminhnarora tub podniotu przeb,arzoJqcego tstnieje
obowiqzek wyznacnnta tnspektoro ochrony dantch osobowch.
' wvlosnlente' sko.ztstanie z prcwo do sprostowanta nie noae skutkowat zmtonq wyntku postepowanta
o udzlelehie zan6$/ienla puhllcznego anl znlonq postanowbrt umowy w zokresie niezgodnym z ustawq Pzp oroz nie noze naruszat integralnolci
protokotu oraz lego zotqcznik6v/.

"'wylalnlenler pruwo do ogranlczenia pnetworzonia nle no zastoso\eanla w odnieslehlu do pnecho*ywania, w .etu zopewntenla korzystanja ze
srodktJu' ochronv prawnel lub w celu ochtohy praw tnnei osoby launej lub prawnej, lub z uwasi no wazne wzsl?.ly interes.t publicznego unii
Europejsktej lub patsr o czlonkowskteso.
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skladai do korica dnia, w kt6rym uplywa potowa terminu na
......03.2020r.

VL lnformacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE

przekazyr,vane drogq elektronicznE. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje o u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1B

Iipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drog4 elektronicznE, ka|da ze stron na 24danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byC zlo2ona w formie pisemnej.

6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowi4zani wysylai b4dZ sklada6 na
adres: Zesp6l 0pieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpiralna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozs uchabeskidzka @w p. pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres niz zostaio to okre6lone powyzej mo2e
skutkowai Wm, ie zamawiajacy nie bqdzie m6gl zapoznat siQ z treScia przekazanej

informacji we wlaSciwym terminie.
6.6. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyja5nienie treSci specyfikacji.

Wyjadnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokony,vane zgodnie z

art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o rvyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailotvy podany w punkcie
6.4 w formie umoZliwiaj4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nal
skladanie ofert tj. do ....la-

6,7. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wyja6nianiem tre5ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-?3-
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska,

VIL Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.

8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastqpuj4ce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania

wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 1do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy - zal4cznik nr 1a, sporz4dzony wedlug wzoru
stanowiEcego zalqcznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania).

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

SIWZ).

D
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8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania rvykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba

reprezentujAca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla3ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Zalqcznik nr 4 - oSwiadczenie R0DO.

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 zlaczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

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

8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis tre3ci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferry, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajdu,e oraz iloSt wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zah alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2enrem oferty.
8.9. Kaidy wykonawcamo?e zloiy6 tylko jedn4 ofertq.
8.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowi4cych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca nie
p6lniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie, 2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz
wykaie, 2e zastrze2one informacje stanowie tajemnice przedsiqbiorstwa. W takim
rvypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgicl Cz93t.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicq
przedsigbiorstwa powinny byt zlo2one w drugiej czgSci oferty oznaczone) napisem
,,lnformacje zastrze2one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacii, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialno6ci 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 wycofa6 ofertq przed up\r,vem terminu skiadania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca wtnien zlo2yt jednoznaczne pisemne
o:(wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zkt ze
zmianq. Calo6i powinna byd zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczE r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. )ednoznaczne pisemne
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy sprawdzi
skutecznoS6 zloZonego o6wiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy r,vycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.13. Ofertq naleLy zlo2y( w zamkniqtel kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujecy zachowanie w poufno6ci jej zawarto6 ci oraz zabezpieczajqcy )ej
nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Fundusze
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Nazwa i adres wykonawcy

Dostarczyd do Sekretariatu blok C, I piqtro

*w pr4tpadka ryziary ternint *ladatia ofert nahry wpital obowia4ljaq (dktaahu) telrrii

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawierai4cej ofertq r6wnie2
osobna kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrze'one, je2eli zachodzi przypadek
okre5lony 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 Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej niZ do dnia
16.03,2020 r. 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 !6.03.2020 r. godz. 11:00., w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespotu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre5lone w art.86 ust.4 ustawy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej

informacje dotycz4ce:

aJ kwoty, jakq za mierza przeznaczy6 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.

Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogtoszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

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

ZESPOT OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAT, ZAM6WIEN PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

0FERTA W P0STEPOWANIU NAI

Dostawg mebli (wyposaZenia) dla Oddzialu Neonatologicznego i poloiniczego
ramach Projektu o numerze RPMP.12 .07.03-12-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaZenie oddziai6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem

Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-72-031/77
ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Maiopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

_ SPR

Nr sprawy: ZOZ.V.O70/DZP /15/20
Nie onvierai przed 16.03,2020r. godz. 1"1:00*

,
S re czek

h



6a
Fundusze
Europejskie

g\ mnt oPoLsrG Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoj'r Regiooaln€9o

10.3. W Formularzu oferty nalezy podad cenq brutto (z podatkiem VATJ.

10.4. Wartosi oferty iest to suma wszystkich jego skiadnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej 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 warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferff Cn x 100 ptk. =Cx Ranga (60%J
CK

gdzie :

Cn - nainizsza cena spoSr6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zl oionych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ck - cena oferty badanej
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Okres gwarancii
Minimalny rvymagany okres gwarancji rvynosi 24 miesiace. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzoru.

Gkx 100 otk. = G x Ransa f40oln)
Gn

gdzie : Gn - najdlu2szy termin zloLony spo6r6d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i
zloionych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegal4 wykluczeniu w danym etapie

badania i oceny ofert
Gk - termin proponowany w badane, ofercie
G - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalno6ciach, lakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zamawia)qcy poinformuie ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

72.1.7. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaiec nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli .iest miejscem wykonyr,vania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalno5ci

wykonawc6w, kt6rzy zloiLyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i lEczn4 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 r6wnowa2nojci lub
braku spelniania wymagafi dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

72.1,4. uniew ainieniu postqpowania

Ranga Spos6b oceny
Cena 60o/o Wg wzoru

0kres gwarancji 40o/o Wg wzoru

t,
:1
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- poda.jqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.7.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

L2.2. Zamawiaj4cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy mo2e i4dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujE przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

zalqszniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalacznik nr 1a
3. O6wiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2, 2a,
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3

5, oswiadczenie ROD0- zal4cznik nr 4.
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