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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiai|cego oraz adres strony internetowei zamawiajEcego:

Zamawiai4cy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) a72-31-oo

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
hl\p / / www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-L2-7 4-gS2

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 1843), zwan4 dalej ,,ustawa", w trybie
przetargu nieograniczonego. WartoSC zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSi kwoty okreSlonei
w przepisach lvykonawczych rvydanych na podstawie art. 11 ust. B 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 2O04r.Pzp, (tekst jednolity: Dz.U.z2019 r. poz. 1843)

. RozporzAdzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 lipca 2016r. otaz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie 24dai zamawiajEcy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 201,6r. poz. 1726 oraz
D.U.z 17 paldziernika 2 018 r., poz. 1993),

o Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wiefl Publicznych (Dz. U. po2.2453.),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiefl oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. poz. 2450),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.tJ. z 2079r
poz. 1010 z p62. zm)

L.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawia)qcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce sig o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

L.6 Oferenci ponoszE wszelkie ko szty zwi4zane z przygotowaniem i zloZeniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umorvy.

l.T.PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai sig z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6rE naleiy odczytywat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiai4cego.

1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia ,est udostepniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiai4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, BIok "B", piqtro lV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2. l.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia )est dostawa rqkawic chirurgicznych i zabiegowo - diagnostycznych o
parametrach okre6lonych zal4czniku nr 1a do SIWZ - pakiety 1 -4.
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr 7a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczyWat. wraz z ewentualnymi zmianami tre5ci SIWZ, bqdqcl,rni np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo5ci sq szacunkowym zapotrzebowanie m na 72
miesiqcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czqSci asortymentu wynikaj4cej z
braku zapotrzebowania.
2.2.l.Wymagane jwiadectwa ( zgodnie z rvSrmaganiami okre6lonymi w zalqczniku nr 1a- pakiety 1-
4):
- do rgkawic chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rgkawic chirurgicznych bezlateksowych
(poz. 1 i 2 - pakiet nr 1J karta katalogowa [poziom protein, AQL, grubo6t, dtugost), - do rgkawic
ginekologicznych (poz. 3 pakiet nr 1) karta katalogowa, oznaczenie poziomu AQL na
opakowaniu jednostkowym rQkawic,
'do rqkawic chirurgicznych wykonanych z Iatexu oraz rqkawic chirurgicznych bezlateksowych
(poz.1i 2 - pakiet nr 1) badania na przenikalno66 wirus6w wg ASTMFl677 oraz krwi syntetycznej
wgASTM F1670 wystawione przez jednostkq niezale2nq, nie starsze nizz2016r.
- do rqkawic diagnostycznych latekowych, Iekko pudrowanych (poz. 1 pakiet nr 2) karta
katalogowa [poziom protein, AQL, grubo56, dtugo6iJ, dokument potwierdzaiEcy kat. l, badania na
przenikalno6C wirus6w wg ASTM F7677 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione ptzez
jednostkq niezaleZna, nie starsze niZ z 2016r.
- do rqkawic zabiegowo-diagnostycznych z lateksu, bezpudrowych [poz. 2 pakiet nr 2) karta
katalogowa (poziom protein, AQL, grubo6i, dtugosil, dokument potvvierdzajEcy kat. Ill typ B,
badania na przenikalnoS6 wirus6w wg ASTM FL677 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670
wystawione przez jednostkq niezaleznq, nie starsze niZz2076r.
- do rqkawic zabiegowo-diagnostycznych winylowych, bezpudrowych (poz. 4 pakiet nr 2) karta
katalogowa. (AQL, grubo56, dlugo66), dokument potlvierdzajqcy kat. III typ B, badania na
przenikalnoSi wirus6w wg ASTM F1671, oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 rvystawione ptzez
jednostkq niezale2nq, nie st arsze nli z 2076r.
- do rqkawic zabiegowo-diagnostycznych wykonanych z nitrylu, [poz. 5 pakiet nr 2) karta
katalogowa (AQL, grubo66, dlugoS6, sila zryvyanial, dokument potwierdzaj4cy kat. III typ B, badania
na przenikalno6i wirus6w wg ASTM FL671 oraz krwi syntetycznei wg ASTM F1670 rvystawione
przez jednostkg niezaleZna, nie starsze nii z 2O76r.
- do rgkawic sekcyjnych (poz. 6 pakiet nr 2) karta katalogowa,
- do rqkawic nitrylo\,vych flokowanych (poz. 7, pakiet nr 2J dokument dopuszczajqcy do kontaktu z
21'wnoSci4,
- do rqkawic (pakiet nr 3, poz. 1,3,4,5): karta danych technicznych, badania na przenikalnoS6
wirus6w wg ASTM F7677 oraz krwi syntetycznei wg 15016604 wystawione przez jednostkq
niezale2nq.
- do rqkawic ograniczajqcych ekspozycjq na promieniowanie rentgenowskie ( pakiet nr 3, poz.2l:
karta danych technicznych, badania na przenikalno6i wirus6w wg ASTM F1671 oraz krwi
syntetycznej wg ISO16604 wystawione przez jednostkq niezale2nq, nie starsze ni| z 2014r.
- do rqkawic diagnostycznych nitrylorvych [pakiet nr 4, poz. 1): zgodno66 z norm4 PN-EN 455-7,2,3,4
poBvierdzona przez jednostkq notyfikowana, zgodnoSi z normq PN-EN374-2 Ochrona przed
chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 167L, penetracja przez krwiopochodne patogeny
przy u2yciu czynnika chorobotw6rczego phi-X-174, zgodnoSi z normE PN-EN374-3 odpornoSi na
przenikanie substancji chemicznych.
- do rqkawic diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 4J: zgodno6i z normami EN 455-1-2-3-4, EN
420, EN 3BB, EN 377-7-7-2-3, ASTM F 1671 potwierdzone badaniami jednostki niezale2nej od
producenta, pozbawione tiuram6w oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC jednostki niezale2nej.
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2.2.2.lakoii towaru i gwarancja
a) Dostawca gwarantuje, ie dostarczony przez niego towar jest wolny od wad.
b) W przypadku wadliwej partii towaru Zamawiaj4cy niezwlocznie powiadomi o tym

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

cl Dostawca gwarantuje, Ze dostarczony towar bqdzie posiadal okres przydatnosci minimum 1

rok.
d) Dostawca jest zobowi4zany do dostarczania oferowanego towaru przez okres trwania

umowy. Zmiana mo2e nastqpii w przypadku zaniechania produkcji lub wycofania towaru z

rynku. W tym przypadku Dostawca zobowiqzany bqdzie poinformowa6 Zamawiajqcego i
przedstawi6 mu nowy towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowej.

2.3. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.4. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na pakiety.
2.5. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.7 . Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czq6ci zam6wienia.
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduie \ rymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a usta\ryy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.9. Zamawia)4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.70. Zamawiajqcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.77.Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IIL Termin wykonania zam6wienia:
3.1. Do 30.04.2021r. bez wzglqdu na stopief realizacii lub do czasu wyczerpania

asortymentu stanowi4cego przedmiot zam6wienia.
3.2. Dostawy odbyrara6 siq bqdq sukcesywnie na podstawie zam6wiefl, stosownym

transportem i na koszt Wykonawcy.
3.3. Zamawiaj4cy wymaga dostarczeniawraz z przedmiotem zam6wienia:

- ulotek w jqzyku polskim zawieraj4cych wszelkie niezbqdne dla bezpo6redniego
u2ytkownika informacje

- instrukc,i w jqzyku polskim dotyczqcych magazynowania i przechowy,wania towaru

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowe;,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
Zamawiajacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie
4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, Iub jego czqdci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru
prawnego iqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
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Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach Iub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
ZamawiajEcemu, 2e realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbQdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaiAc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
ZamawiajEcy oceni, czy udostQpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajE na wykazanie przez
wykonawcg 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 dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sE

wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion 4przez zamawiai4cego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w,
chyba 2e za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.
leieli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaje spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udziatu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zai4d,a, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajqcego zastepil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami lub zobowiqzal sig
do osobistego wykonania odpowiedniei czq6ci zam6wienia, jeZeli rryyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczne, 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 dolqczy6 aktualne na dzieri skladania ofert o6wiadczenie

w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w
o6wiadczeniu bqd4 stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siQ o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie, o

kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spetnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z lrykonawc6w nykazuje spetnianie
warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podrvykonawcach w oSwiadczeniu, o

kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw lvykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw rvykluczenia 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, dotyczece tych podmiot6w.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.ji, o

kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiezany bqdzie do przekazania Zamawiajqcemu
oiwiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynaleino6ci do tei samej grupy kapitalowej, o

kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem oswiadczenia, wykonawca
moZe przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym wykonawcq nie prowadz4 do zaki6cenia
konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie mai4 przepisy Rozporz4dzenia
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Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w dokument6w, jakich mo2e
i4d,at. zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz
Rozporz4dzenia Ministra PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 r.
zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 2qdai
zamawiaj4cy od rrykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 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 konsorclum, przedsiQbiorcy prowadzEcy dzialalno6i w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowiEzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2.W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiega)acy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego s4 zobowiEzani do zloZenia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiajacego
Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo
powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w postqpowaniu lub do
reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umolvy.

5.8. KIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2076, str. 1), dalei
,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych ,est Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchei

Beskidzkiei z siedzibe w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole 0pieki Zdrowotnei iest Pan Marek

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

zwi4zanym z w/w postgpowaniem 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 29r stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843J, dalei ,,ustawa Pzp";. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoflczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bQdE podeimowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 R0DO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 RODO prawo i4dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **x;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;

6
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prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 ROD0;
na podstawie arL, 2L RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lest
art.6ust. 1 lit. c RODO.

VL lnformacie o sposobie porozumiewania siQ ZamawiaiEcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1.W ninieiszym postQpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazy,wane drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. le2eli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4, ka2da
ze stron na Z4danie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloiona w formie pisemnej.
6.3. KorespondencjQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiEzani wysylai bqdZ skladat na

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

6.4. Korespondencjg w formie elektronicznel naleZy kierowat na adres:
zozsuchabeskidzka (owp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone por,vy2ej mo2e
skutkowad Wm,2e zamawiajecy nie bqdzie m6gl zapozna(. siQ z tre6cia przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiaiEcego o rvyja6nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tredci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z art.
38 ustawy. ZamawiajEcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o
wyjaSnienie tre6ci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie 6.4.
w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre5ci pisma r wklejenie jej do innego dokumentu.
Wnioski i zapytania nalezy skladai do korica dnia, w kt6ryrr upiywa polowa terminu na
skl,rd,rnie ofert tj. do ..1.D..03.2020r.

6.7. Kontakt w sprawach niezwiEzanych z nyja6nianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33) 872-33-23-
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIl. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi1zany zloZona oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1, Ofertq nale2y sporzEdzii w iQZyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleZy dol4czy6 nastqpujqce dokumenty:

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

' Wa$nlenla informaclo w rym nkresie jest Wmagana, jezeli $/ odniesieniu da danego admtntstatora lub podmtotu prze1larzajqcego tstniele
obowiqzek wynaczenlo lnspektoto ochrony donych osobowch.

" Watnlenle: skotzystanie z ptat la do sprosto\a,ania nle moZe sku*owat zmianq vryniku postepowanis

o udzielente zamdwtenia publi.znego ant zmianq postanowiel unowy w nkresie niezgodnym z ustowq Pzp oruz nie moze naruszat integralnolci
pro to kotu o ra z J e g o zalq c zn I kd v,/.

'' Wylo'ntenlet prawo do ograntczenia pnetwaruanta nie ma zastosowania w odnietientu do przechowyvlanta, w celu zapewntenio korrystanio ze
!.odkdw ochrony pruwnej lub w celu ochrcny pruw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglqdy interesu publiczneso Unti
Europejs4ej lub ponstua czlonkawsklego
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8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania wykonawcy
arkusz cenowy, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik nr 1a do
specyfikacji. (Arkusz winien zawierat. wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w
czasie trwania postqpowaniaJ.

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do SIWZ).
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania lvykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umor,vy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do iego reprezentacii we wla3ciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Dokumenty okreSlone w rozdziale ll pkt.2.2.1.
8.2.6. O6wiadczenie ROD0- zalEcznik nr 4.
8.2.7. Pr6bki okre6lone w rozdziale XI SIWZ.

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

trwale zt4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania
wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsze stronq oferty przetargowej stanowii spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzEcych w sktad oferly, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajdu.ie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych Iub wariantowych nie bqdzie brane
pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

B.B. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy nykonawcamoie zloiyi tylko jednE ofertQ.
8.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jeteli rvykonawca nie p62niej
ni2 w terminie skladania ofert zastrzeZe,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz wykaie,2e
zastrzeione informacie stanowi4 tajemnicq przedsigbiorstwa. W takim wypadku wskazane
jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6i pierwsza oznaczona
napisem ,,Dokumenty iawne" powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty okre6lone
w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqdEcych w ocenie wykonawcy ta,emnice
przedsigbiorstwa. Informacje stanowiAce ta.iemnicq przedsiqbiorstwa powinny byi zioione
w drugiej czgici oferty oznaczonej napisem ,,lnformacje zastrze|one". W przypadku gdy
wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufno3ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze
odpowiedzialno6ci za ewentualne ujawnienie ich tre3ci. Wykonawca nie moZe zasttzec
informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca moZe zmieni6 lub wycofai ofertq przed upbrwem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiryt jednoznaczne pisemne oiwiadczenie o
tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze zmian4. Calo56
powinna by( zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania
dotycz4ce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W przypadku
wycofania oferty wykonawca winien zlo|yt. jednoznaczne pisemne o6wiadczenie o
wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiaiAcy sprawdzi skutecznoSi zlo2onego
oiwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zloionymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie.
W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostana
odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
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8.12. Ofertq naleiy zlo|yi w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantu,ecy zachowanie w poufnosci iel zawartosci oraz zabezpieczajqcy iej
nienaruszalnoit do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawry

ZESPOt, OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZI AI, ZAMOW IEI( PUS LICZNYCU

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

,,DostawQ rqkawic pakiet nr ,,,,,...,."
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /13 /20

Nie otwierai przed,27 .03.2020 r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pigtro

*,)., prnpadks <lviarU kmiru tkladatia oJefi nahp wpiai obowi4ryjAy @ktualry) temin
8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umieScil w kopercie zawierajqcei ofertq r6wnie2 osobnq

kopertQ zawieraj4ca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek okreSlony w
punkcie 8.10.

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

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, Blok
C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia 27,03.2O2O t,
godz. 10:00, Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu 27,O3,2O2Or, godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okre6lone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej informacje
dotycz4ce:
a) kwoty, jak4 zamierza ptzeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci zawartych

w ofertach.
lnformacie te zostanq 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 uwzglqdniat wszystkie koszty dostawy i podatek VAT.
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w ztotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc po

przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT).
10.4. Warto6i iest to suma wszystkich,ego sktadnik6w, kt6re s4 iloczynem ilo6ci i ceny

jednostkowej netto x stawka VAT.
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Kriteria oceny Ranga Spos6b oceny

6Oo/o Wg wzoru

lokoit 40o/o Wg wzoru

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

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowel poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty

Cnx 100 ptk. = CxRanga
CK

Cena mote byi tylko jedna, nie dopuszcza sig wariantowo6ci cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
byt od razu ujqte w obliczeniu ceny , tak by wyliczona cena za realizaciq zam6wienia byla cen4
ostatecznE, bez koniecznoSci dokonywania przez zamawiajqcego przeliczefi itp. dzialan w celu jei
okreSlenia.

gdzie: Cn - najni2sza cena spoS16d ofert nie podlegaiEcych odrzuceniu i zlotonych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaja r,vykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena badanei oferty
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. fako56
fako6i oceniana bgdzie na podstawie zlozonych pr6bek, w przypadku rqkawic diagnostycznych -
pakiet 2, 4, (lateksowych Iekko pudrowanych, winylowych bezpudrowych, nitrylowych,
lateksowych bezpudrowych) oraz rqkawic foliowych w ilo6ci po 1 opakowaniu w rozmiarze M, a w
przypadku rqkawic chirurgicznych sterylnych (pakiet 7 poz. 7,2) po 5 par w rozmiarze 7, rqkawice
ginekologiczne(pakiet1poz.3)-TparaT,S,rQkawiceochronnenitrylowe(pakietnr2poz.T)-2
pary w rozmiarze I oraz rQkawice sekcfne (pakiet nr 2 poz.6) - 2 pary w rozm. 9, pakiet 3- poz.
1,3,4- po 5 par, kt6re naleiy dostarczyi wraz z ofertq. Pr6bki nrzekazane do testowania musza byi

oferty.
W przypadku rqkawiczek chirurgicznych jalorvych bezlateksowych i lateksowych, diagnostycznych
bezlateksowych i lateksowych na opakowaniu musi byi umieszczona data ich produkcji.

Tk x 100 nkt = Tx Ransa
Tn

Gdzie:

Tn - makymalna ilo6i punkt6w uzyskana w kryterium ,,jako66" spoSr6d ofert nie podlegajacych
odrzuceniu i zlo2onych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert

Tk - ilo6C punkt6w oferty badanei uzyskana za ,,1akoit"

I 0

Cena
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T - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta za,,jako66"

Spos6b oceny iakoSci dla poszczeg6lnych asortyment6wl
Pakiet nr 1

kawice chiru czne lateksowe lekko udrowane ste lizowane radi nte

Maksymalna ocena 70 pkt.

ce chi czne bezlateksowe bez udrowe, alowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

R kawice ekol e,bez udrowe, alowe

Maksymalna ocena 50 pkt.

Pakiet nr 2
kawice di czne lateksowe nle udrowe

/

7 wytrzymaloSC na rozci4ganie i rozerwanie 0-20 pkt
Z mo2liwo66 wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 iatwoSt ubierania na dtonre 0-10 pkt

dopasowanie do dloni 0-10 pkt
gruboSd pojedynczej 6cianki palca I dla wszystkich
rozmiar6w)
>lub =0,21 mm
< 0,21mm

10 pkt.
0 pkt.

6 poziom protein (dla wszystkich rozmiar6w na
podstawie karty katalogoweiJ
<lub =50 ug/g
>50ug/g

10 pkt
0 pkt

1 wytrzymaloSi na rozciqganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwoSi rvykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
., latwo(i ubierania na dlonie 0-10 pkt

dopasowanie do dloni 0-10 pkt
5 gruboSi pojedynczej 6cianki palca ( dla wszystkich

rozmiar6w)
>lub =0,21 mm
< 0,21mm

10 pkt.
0 pkt.

wytrzymato6t na rozciqganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwoSi wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 lawvo6i ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

wytrzymaloSt na rozciaganie i rozerwanie 0-20 pkt
Z mo2liwoSi wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 latwo6i ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
5 gruboSi poiedynczej Scianki palca ( dla wszystkich

rozmia16w)
>lub =0,11 mm
< 0,11mm

10 pkt.
0 pkt.

Maksymalna ocena 60 pkt.

ll

4.

5.

4.

7.

1.



1 wytrzymalos6 na rozciaganie i rozerwanie 0-20 pkt
mo2liwoSi wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
latwoSi ubierania na dlonie 0- 10 pkt

4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
grubo6C pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich
rozmia16wJ
>lub =0,11 mm
< 0,11mm

10 pkt.
0 pkt.

kawice d

Maksymalna ocena 60 pkt.

kawice foliowe nie alowe

Maksymalna ocena 20 pkt.

kawice win owe ez udrowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

wlce nl lowe bez udrowe

Maksymalna ocena 70 pkt.

ce ne

zne lateksowe, nie alowe, bez udrowe

\

I wytrzymalo66 na rozerwanie 0-10 pkt
-struktura materialu:
- teksturowane
- gladkie

10 pkt
0 pkt

1 wytrzymaloSi na rozciAganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwo66 wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

latwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

grubo66 pojedynczej 6cianki palca ( dla wszystkich
rozmia16w)
>lub =0,11 mm
< 0,11mm

10 pkt.
0 pkt.

1 wytrzymaloSi na rozci4ganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwoSi wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 latwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
5 grubo6i pojedynczej Scianki palca ( dla wszystkich

rozmia16w)
>lub =0,10 mm
< 0,1Omm

10 pkt.
0 pkt.

6 Opakowanie najnowszej generacji z otworem
zabezpieczonym foli...q wewnQtrzna trwale
przymocowanA do opakowania, zapobiegaiEca
kontaminacii rekawic

Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt

7 alo36 na rozerwanie 0-10 pkt
0-10 pkt

Maksymalna ocena 20 pkt.

t2

2.

3.

5.

2.

2

5.

2. latwo3i ubierania na dlonie



1 wytrzymalo66 na rozerwanie 0-10 pkt
2 latwoSi ubierania na dlonie 0-10 pkt

kawice ni lowe flokowane

Maksymalna ocena 20 pkt.

Pakiet nr 3
kawice h e czne

Maksymalna ocena 60 pkt.

kawice ce eks

Maksymalna ocena 60 pkt.

kawice lateksowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

R ce bezlateksowe

romlenlowanre re enowskie

I,

1 wytrzymalo56 na rozci4ganie i rozerwanie 0-20 pkt
mo21iwo36 wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 latwo6i ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

gruboSi pojedynczej Scianki palca ( na podstawie badaf
producenta)
>lub =0,21 mm
< 0,21mm

10 pkt.
0 pkt.

1 wytrzymalo6i na rozciqganie i rozerwanie 0-2 0 pkt
2 mo2liwo6t wykonl'wania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 latwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
5 gruboSi pojedynczej 6cianki palca

>lub =0,30 mm
< 0,30mm 10 pkt.

0 pkt.

L wytrzymalo6i na rozciqganie i rozerwanie 0-20 pkt
') moZliwoSi lvykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt
3 latwoSi ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanre do dloni 0-10 pkt
5 gruboS6 pojedynczej 6cianki palca

>lub =0,18 mm
< 0,18mm 10 pkt.

0 pkt.

wytrzymalo6i na rozci4ganie i rozerwanie 0-20 pkt
moZliwo6i \,vykonlr,lrania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

3 latlvoSi ubierania na dlonie 0-10 pkt
dopasowanie do dioni 0-10 pkt

5 gruboSi pojedynczej 3cianki palca
>lub =0,18 mm
< 0,18mm 10 pkt.

0 pkt.
Maksymalna ocena 60 pkt.

l3
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1 wytrzymaloSi na rozciaganie i rozen^/anie 0-20 pkt
2 moiliwo6t wykonyrarania precyzyinych ruch6w 0- 10 pkt
3 iatwoS6 ubierania na dlonie 0- 10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt

gruboS6 pojedynczej Scianki palca
>lub =0,23 mm
< 0,23mm 10 pkt.

0 pkt.

kawice lateksowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

Pakiet nr 4
kawice lowe

Maksymalna ocena 60 pkt.

Ocena koicowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie
t.

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

12.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1. vtyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo

mieisce zamieszkania i adres, ieZeli ,est miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy z+oLylt oferty, a takZe punktacjq pruyznan4 ofertom w kaidym
kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjq,

12.1,2. 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 r6wnowazno6ci lub braku
spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

72.1.4, uniewainieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.1.4. zostan4zamieszczone na stronie
internetowei.

72.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go
do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moZe iqda(. - przed zawarciem umowy -
umowy regulujqcej wsp6tpracq tych wykonawc6w.

1 wytrzymalo3i na rozciaganie i rozerwanie 0-20 pkt
2 mo2liwo3t wykonywania precyzyjnych ruch6w 0- 10 pkt

latwoS6 ubierania na dlonie 0-10 pkt
4 dopasowanie do dloni 0-10 pkt
r gruboSi poledynczej Scianki palca

>lub =0,08 mm
< 0,08mm 10 pkt.

0 pkt.

t4
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XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawne, w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczeg6}owe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzia} VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zaiqcznik nr 1a I pakiety nr 1-4)
3. OSwiadczenie wykonawcy - zatqczniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zai4cznik nr 3.

5. oSwiadczenie R0D0- zatqcznik nr 4
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