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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiai4cego oraz adres strony internetowej zamawiajEcego

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-20O Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-31-oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1,843), zwanq dalej ,,ustaw4", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowartoS6 kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1-3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, [tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 7843)

. RozporzAdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 Iipca 2016r. oraz Ministra
Przedsigbiorczo6ci i Technologii z dnia 76 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodza.j6w dokument6w, ,akich moie ZEdat. zamawiajEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia IDz. U. z 27 lipca 2076r. poz. 1126 oraz
D.U.z 77 paidziernika 2018 r., poz. 1993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
5redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto(ci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. po2.2453),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wierl oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazpvania ogloszei UOPWE (Dz. U . po2.2450),

o Kodeks Cy,wilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwe, konkurencji [Dz.U. z

2079r . poz. 1010 z p62. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajEce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca sig,
aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowujac ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siQ z zawarto6ciE wszystkich
dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywat wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnos zonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.l.OkreSIenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa jednorazowych ubrari i oblo2efl chirurgicznych z
wl6kniny i flizeliny o parametrach okreSlonych zalEczniku nr 1a do SIWZ - pakiety 1 -5.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zai4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten naleiy
odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci s4 szacunkowym zapotrzebowaniem na
12 miesiqcy. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czq6ci asortymentu
wynikajqcej z braku zapotrzebowania. 
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2.2.7.Wymagane Swiadectrva:
Dokumenty dopuszczajqce poszczeg6lny asortyment do obrotu zgodnie z ustawe z
20.05.2010r.o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2079 poz. 175 ze zm.) i przepisami
wykonawczymi oraz dokumenty okreSlone w pakietach.
2.2.2.lakoit. towaru i gwarancja

a) Dostawca gwarantuje, Ze dostarczony przez niego towar iest wolny od wad.
b) W przypadku wadliwej partii towaru Zamawiajqcy niezwlocznie powiadomi o tym

Dostawcg, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pelnowarto6ciowy. W
przeciwnym wypadku towar zostanie zwr6cony bez dokonania zaplaty.

c) Dostawca gwarantuie, ie dostarczony towar bqdzie posiadal okres przydatno5ci
minimum 1 rok,

d) Dostawca jest zobowi4zany do dostarczania oferowanego towaru przez okres trwania
umowy. Zmiana moZe nastepii w przypadku zaniechania produkcii lub wycofania towaru
z rynku. W tym przypadku Dostawca zobowi4zany bqdzie poinformowai Zamawiajqcego
i przedstawid mu nowy towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny
przetargowej.

e) Oferowany towar musi spelnia6 parametry graniczne okre5lone w pakietach oraz
charakteryzowai siQ wysokimi walorami techniczno-uiytkowymi, jak:

- rodzaj i trwalosi u2ytych material6w,
- niezawodno6i,
- funkcjonalno6i,
- chlonnoS6,
- odpowiednie opakowanie, opakowanie foliowo-papierowe musi posiadai mankiet
umoiliwiaj4cy wyjgcie materialu w spos6b nie naruszajacy jalowo5ci.

2.3, Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2,4, Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na pakiety.
2.5. ZamawiaiEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2,6.Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.7 . Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
z.S.ZamawiajEcy nie przewiduje wymagafl, o kt6rych mowa w art. 29 usL 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.ll.Zamawiai4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
3.1. Do 30.04.2021r. bez wzglqdu na stopie6 realizacji lub do czasu wyczerpania

asortymentu stanowiqcego przedmiot zam6wienia.
3.2. Dostalvy odbywa6 siq bqdE sukces),wnie na podstawie zam6wie6, stosownym

transportem i na koszt Wykonawcy.
3.3. Zamawiaj4cy lvymaga dostarczenie wraz z przedmiotem zam6wienia;

- ulotek w jqzyku polskim zawieral4cych wszelkie niezbqdne dla bezpoSredniego
u2ytkownika informacje

- instrukcji w igzyku polskim dotyczqcych magazynowania i przechow,'\,rr'ania sprzqtu

IV. Warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
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4.2.2. sytuac)a ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Zamawiajecy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikac,i, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu, 2e realizulqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawia)Ecy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
rarykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczecych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je5li
podmioty te zrealizu,4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siQ do udostQpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionq przez zamawiaiEcego powstalE wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacla ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 speinienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zaL4da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajqcego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr Z i 2a, do specyfikacii. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bgd4 stanowii wstgpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu,

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siQ o zam6wienie, OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga 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 powolu,e
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.
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5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.ji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o5wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2no6ci do tej samei
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o5wiadczenia, lrykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maia przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
iL4dat. zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
Rozporz4dzenia Ministra PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 r.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dai
zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu 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 dzialalnoS6 w formie sp6tki
cywilnej) se zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umouy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacli.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 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 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektyvry 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 779 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
t administratorem Pani/Pana danych osobor+ych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suche,

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. S zpitalna 22;
. inspektorem 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

zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osoboruych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
. stycznia 2004r.- Prawo zam6wief publicznych (D2.U.22079 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa

Prp";
. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowyr,vane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeieli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechor+ywania obejmuje caly czas trwania
umovvy;

. obowi4zek podania przez PaniE/Pana danych osoborvych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych jest rvymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

t w odniesieniu do Pani/Pana danych osoborvych 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
dotycz4cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -';
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- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobolvych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO +tt;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu 0chrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetlvarzanie danych osoborvych Pani/Pana dotyczEcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- wzwi4zku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie arl, 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstawq prawn.l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art, 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiecego z wykonawcami,
przekazywania oiwiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprav.,nionych do
porozumiewania siq z wykonawcaml

6.1. W niniejszym postqpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. JeZeli
zamawiaiqcy lub wykonawca przekazulq o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczne, kaida ze stron na zadanie
drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy se zobowiEzani wysylai bqdZ skladad na

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

5.4. Korespondencjq w formie elektronicznei naleiy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wo.nl

6.5. Przeslanie korespondencii na inny adres niZ zostalo to okreslone powy2ej moZe
skutkowai tym, ie zamawiai4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre5ci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

5.6. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyia5nienie tredci specyfikac.ji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacii oraz iei ewentualne zmiany bedE dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjQ w formie elektronicznej. Wnioski
o wyia5nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.4. w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wkle)enie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2y skladad do koica dnia, w ktorym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do .1h...03.2020r.

6.7. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wylaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Stecze( Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska.

' Wylacnlenle: lnlornocla w qm zakrcsle Jest wymogono,lerell w odntedatu do doaego oclmlnlstratoro tub podntotu ptzerworzojqceso tstntele
obowtqzek wyznaczento tnspektoro ochrony donych osobot'tych.

" Wlainlenle: skorzystanle z prowo do sprostov/ohto nle no2e skutkotm( zmlonq $)yntku posqpot^/onls
o udzlelenle zqmowlenla publlcznego onl znlohq postanowlet rnowy w zakrcsle nlezgodntn z ustdii'q Pzp oroz nle mo2e natuszat lnteqrolnolct
protokotu omz leso zolqcznlk6w
'' WaSnlenle: pruwo do ogronlczenlo przetwarzanlo nle ma zastosowonto h, odnl.tlenlu tlo pnechowryonto, \t/ celu zapewnlenta kozystanlo ze
ttodkbw o.hrony pmwneJ lub v'/ celu ochrony praw lnnel osoby lzfczhel lub prownel, lub z u\t/agl na wazne tlzglQdy lnteresu pub cznega Unl!
Europejsklel lub panstwa czlonkowsktego.

na6.l iteczek
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VIL Termin zwiqzania ofertq,
Wykonawca pozostaie zwiqzany zloion4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

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

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiecego zalAcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr
1a foferowany pakiet) do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty
wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz
winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postQpowaniaJ.

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

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umo\ /y, jeieli osoba
reprezentujaca wykonawcQ w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana iako upowainiona do iego reprezentacji we wladciwym reiestrze lub
ewidencii dzialalno6ci gospodarczej.

8.2.5. Dokumenty okre6lone w rozdziale ll pkt.2.2.7.
8.2.6. Zalqcznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.
8.2.7. Pr6bki okre6lone w rozdz. XI SIWZ.

8.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byty 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 tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w sklad

oferty musza by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowaZnion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsze stronq oferty przetargowej stanowit spis tre6ci zawierajecy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferly, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ znajduie oraz iloii wszystkich stron oferty.

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

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca mo2e zlo2yi tylko iedna ofertQ.
8.10. ZamawiaiEcy nie ujawni informacji stanowiAcych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ieZeli wykonawca nie
p62niej nii w terminie skladania ofer't zastrzeze,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz
wykaLe, ite zastrzeione informacje stanowiE tajemnicQ przedsiQbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta sktadata siq z dw6ch rozdzielonych czQSci. Czqsi
pierwsza oznaczo\a napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawieraC wszystkie
\ rymagane dokumenty okreslone w specyfikac)i, z wyjqtkiem informacii bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsiqbiorswva. Informacje stanowiace taiemnicq
przedsiQbiorstvva powinny byt zloione w drugiej czqsci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeio\e". W przypadku gdy lvykonawca r.ie zabezpieczy odpowiednio
poufno3ci informacii, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
uiawnienie ich tresci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania oferl
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi iednoznaczne pisemne

.I
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o6wiadczenie o tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo6i powinna byi zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferiy. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skuteczno36 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy r,vycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacle w niej
zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. Ofertq nale|y zloiy( w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAT ZAM6WTET( pUgllCZtryCH

34-200 SUCHA BESKIDZI(A, ul. Szpitalna 22
0FERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawq ubrah i obloieri chirurgicznych z wl6kniny i flizeliny "
Pakiet nr ,,....

Nr sprawy: ZOZ.V.O70 /DZP /74/20
Nie otwierai przed 01.04.2020r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok I 1 tro

\a ptgpadbt qniary temiru tkladania olert nahy b,?nal obol,i4ryj4E kkt,talnt tctnin

8.13. Wskazane .iest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawieraiacei ofertq r6wnie2
osobnE kopertg zawierajqca dokumenty zastrzeione, ie2eli zachodzi przypadek
okre3lony w punkcie 8.10.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce 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 p6tniei ni2 do dnia
OI.O4.zOzOt, godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu Ot.O4.zO2Or. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiAcy poda informacje okreSlone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otlvarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotycz4ce:
aJ kwoty, iakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu $ykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informac.je te zostan4 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 uwzglqdniad wszystkie koszty dostawy i podatek vAT.
10.2. wszystkie wartosci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

Cena

Jako56 4Oo/o

Wg wzoru

10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cenQ brutto (z podatkiem VAT).
10.4. WartoSi pakietu jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem

ilo6ci i ceny lednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.

l.Oceniane ria i ich ran w ocente.

A. Cena oferty

Cena mo2e by6
byt od razu ujq
ostateczne, bez

iei okreSlenia.

Cnx 100 Dtk. =CxRan Ea
CK

tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowoSci cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
te w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacjq zam6wienia byla cenq
konieczno6ci dokonywania przez zamawiaj4cego przeliczei itp. dzialaf w celu

Cn - najnitsza cena spod16d ofert nie podlegai4cych odrzuceniu izloionych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaiE wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena oferty badanej
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fako36
Przedstawiony w ofercie asortyment musi bezwzglqdnie spelniai warunki graniczne okreSlone
w pakietach, ich niespelnienie spowoduie odrzucenie oferty.
Dalszej ocenie bqdzie poddawany asortyment spelniaiEcy te warunki.
Celem sprawdzenia jakoSci Zamawia)4cy iqd.a zloienia pr6bek w ilo6ci umo2liwiajqcej
przetestowanie (po dwa komplety), kt6re naleZy dostarczy6 do zamawiajqcego. Jeden komplet
pr6bek zostanie przekazany do testowania, a drugi bqdzie zalqcznikiem do oferty.
Pr6bki oplsane numerem i pozyciq pakietu wraz z wykazem nale2y dostarczy6 wrazz ofertE.
Zamawiaj4cy wymaga dostarczenia pr6bek z poszczeg6lnych pakiet6w:

Nr pakietu Nr pozycji, z kt6rej nale2y dostarczyi
pr6bki

1 2, t4,78,?3,28,4l
2 t,5, L2
3 2,4,5,6
4 1

5 1,3

Zamiana asortymentu w czasie trwania umowy mo2e nast4pi6 jedynie za pisemnE zgodq
Zamawiai4cego poprzedzon4 przetestowaniem proponowanych artykul6w.
W pakiecie nr 1 oceniane bqdq:

. Wytrzymalo6d na uszkodzenia mechaniczne wstanie

mgr 5
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suchymimokrymwskali
. WodoszczelnoSi - bariera dla plyn6w
r WchlanialnoS6warstwyabsorpcyjnej
. Wytrzymalos6 warstwy kleiqcej
. Walory uiytkowe [komfort uiytkowaniaJ

W pakiecie nr 2 i 4 oceniane bqd4:
. Wytrzymalo66 na uszkodzenia mechaniczne
o Wykoliczenie
. tatwoSi u2ycia i rozlo2enia
. walory uiytkowe

W pakiecie nr 3 i 5 oceniane bgdq:
. WytrzymaloSd na uszkodzenia mechaniczne
. tatwo6i uiycia i rozlo2enia
. walory uiytkowe

0-20 pkt
0-20 pkt.
0-20 pkt.
0-20 pkt.
0-20 pkt.

0-25 pkt.
0-25 pkt.
0-25 pkt.
0-25 pkt.

Tk x 100 pkt = Tx Ranga
Tn

Gdzie:

Tn - makymalna iloSi punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako5i" spo616d ofert nie
podlegajqcych odrzuceniu i zloionych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

Tk - ilo6i punkt6w oferty badanej uzyskana za ,,)akoit"
T - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta za ,,)ako!;t"

Ocena koricowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za wszystkie kryteria
wymienione w punkcie 1,

XII. Informacie o formalnoiciach, ,akie powinny zostat dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawle zam6wienia publicznego,

12.7. Zamawiai4cv poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.7,1. wyborze najkorzystniejsze.i oferty, podaiqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest mieiscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6tzy zlolyli oferty, a takie punktac,Q przyznan1 ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i i4czn4 punktacjq,

1 2.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1,3. wykonawcach, kt6rych oferty zosaty odrzucone, powodach odrz ucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust 4 i 5, braku r6wnowa2no5ci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalno6ci,

72.1.4. uniewainieniu postQpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.7.4, zostanE zamieszczone na stronie
internetowe,.

12.2. Zamawiaj4cy prze6le 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 zamawiajqcy moie iqdat. - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cel wsp6lpracq tych wykonawc6w

mgr Shstrona l0
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Xlll, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
rvykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przystuguj4 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 okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujE r6wnie2
organizacjom wpisanym na listQ, o kt6re! mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1,

2. Formularz asortymentowo - cenowy - zalEcznik nr 1a (Pakiety 1-5)
3. O5wiadczenia wykonawcy - zal4cznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3

5, OSwiadczenie RODO- zalqcznik nr 4.
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