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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNK6W
ZAM 6WI EN IA
Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie

:

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :
Zesp6l 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: ,,Dostawq lek6w i innych produkt6w do Apteki Szpitalnej

- uzupelnienie III"
Kod wspdlnego slownika CPV: 33.60.00.00-6

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wief
Publicznych w dniu C5 c\ llpodnr-6L3Ju't 'i, rvywieszone na tablicy ogloszef w
siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu C b D't Jp 1. s127
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.p lwdniu C5-* LO
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I.

Informacje og6lne.

internetowej zamawiajqcego:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-oo
FAx: (033) a72-31-tt
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
hftp / / 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 iednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 7843), zwanq dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto66 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych r+ydanych na podstawie art. 11 ust. B usta\ /y.
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 2079 r. poz. lB43 ze
zm.),
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 Iipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie i4d,at zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U.227 lipca 2076r. poz. 1126 oraz
D.U.z 17 paZdziernika 2078 r.,po2.1993),
. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r, w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieri Publicznych {Dz.U. z 2019r. poz. 2453),
. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dni,a 76 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz.U. z 2079r. poz. 2450),
. Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2019r. Nr 1010 z p62. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto5ci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien doktadnie zapoznat siq z zawarto6ciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 naleiy odczyryat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna ZZ, Blok 'B", pigtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.ol.
Il. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w dla Apteki Szpitalnej Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a (Pakiety 1-3) do SIWZ. Opis
ten naleZy odczytywat. wraz z ewentualnymi zmianami treici SIWZ, bqd4cymi np.lrynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sE szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres do 31.01,2021r.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony
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Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czQSci asortymentu wynikajqcej z braku

zapotrzebowania.
2.2. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Przez produkty lecznicze, stanowiAce przedmiot zam6wienia, nalezy rozumie6 produkty
lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr45 poz. 271. z p6|niejszymi zmianami). Zaoferowane produkty
Iecznicze musz4 byi dopuszczone do obrotu na zasadach okre6lonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2
Iub 4a ustawy Prawo farmaceut5rczne.
2.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wa2noSci zaoferowanego asortymentu
wynosil co najmnie, 12 miesiqcy od dnia jego dostawy.
2.5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania i
oceny ofert, a takZe w trakcie trwania umowy o przedloienie charakterystyk oferowanych
produkt6w oraz dokument6w dopuszczajEcych do obrotu i uZy"wania na terenie polski.
2.6. Zamawiajqcy dopuszcza skiadanie ofert czqScrowych na pakiety.
2.7 . Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Izam6wienie dodatkowe).
2.9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiAzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czqSci zam6wienia.
2.10. Zamawiaj4cy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
fzatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.11. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.12. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.13, Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.O1..202lr. bez wzglqdu na stopieri realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiEcego przedmiot zam6Wlenia.
Dostawy odbywa6 siq bqdq sukcesywnie na podstawie zam6wieri, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstalvy wykluczenia
4.1.O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postepowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni do
sprzedaiy produkt6w leczniczych ZamawiajEcemu, zgodnie z ustawa z dnia 6
wrzeSnia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekt jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 27 1 z p61nieiszymi zmianami).
4.2.2. sltuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okre5lii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno6i techniczna lub zawodowa:
Zamawiajacy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
4.3.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia
warunek, o kt6rym mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacji musi spetniat ten spo5r6d
wykonawc6w, kt6ry bqdzie dostarczal produkty lecznicze.
V. O6wiadczenia lub dokumenty potwierdzalgce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi d,olqczyt. aktualne na dzief skladania ofert
o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowii wstgpne potwierdzenie, 2e wJrkonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.
5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ch
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ubiegaiEcych siQ o zam6wienie. 05wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w

postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z r.tykonawc6w wykazuje
warunk6w
udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw vrykluczenia.
spelnianie
5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw 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 tak2e oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.
5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie rvykonawcg, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zloienia w r,vyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zlo2enia oferty nastqpujAcych oSwiadcze6 lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaiace posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w
leczniczych ZamawiajEcemu:
o Podmioty okredlone w art.7? ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie,
sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia waZnego aktu
administracyjnego fkoncesji, zezwoleniaJ wydanego przez G]6wnego
lnspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniaj4cego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznei, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub
kopia r6wnowaZnego dokumentu wydanego przez wlaSciwe organy paristw
czionkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzaj4ce - odpowiednio r,vymagane zezwolenie.
o Podmioty okreSlone w art. 24 aft. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych,
Radq Unii Europejskiej albo Komisjg Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.
o Podmioty okreslone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytr,v6rcyJ Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europejskie.l
albo Komisjq EuropejskE na wniosek podmiotu odpowiedzialnego
zawieraj4cego w wykazie r,vytw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii,
nazwq i adres Wykonawcy.
5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 85 ust. 5 ustarvy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu o3wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6re, mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo,eniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, ie poviEzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie mai4 przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dni,a 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iqdat zamawiajilcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5-8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiEcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowid Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

udzialu

w

\

strona 4

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia

sa

zobowi4zani do zloienia w ofercie Petnomocnictwa
o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierad umocowanie do reprezentowania w

publicznego

ustanawiajEcego Pelnomocnika,

postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
5.9, IOAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europe,skiego i Rady (UE) 20t6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyvu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE [og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. IJE L 7L9 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,R0D0", informujq, ie:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
t inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r, - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
t Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy ptzekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
. obowiEzek podania przez PaniE/Pana danych osobowych bezpofrednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre5lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
r 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 dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych'.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z4dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osoborvych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 R0DO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osoborvych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

.

RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
w zwi4zku z art. 17 ust.3lit. 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
osobolyych, gdyi podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art, 6 ust. 1 lit. c RODO.

'

Wyio'nienie: informacja w qtm zakresie jest wymdgana, jeieli w odniesieniu do danego administrotora lub podmioa)
pfzetwarzajqcego istn[eje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowch.

"

Wyjo{nienie: skor4lstonie z prawo do sprostawania nie mo^e skutkowat zmianq Wniku postQpowonia
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiert umow w zakresie niezgodnym z ustdwq Pzp oroz nie moie
naruszae infugralnoici protokatu oroz jeg o zolqcznikdw.

*

WyjaSnienie: prowo do ograniczenio przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwanio, w cel!
zapewnienia korzystnnia ze lrodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby frzycmej lub prawnej,lub z uwagi na
waznewzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub poistwo czlonkowskiego,

!
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Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawlal4cego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami
6.1. W niniejszym postQpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE
przekazywane drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna. le2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po(rednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 5wiadczeniu uslug drogq elektroniczn4,
ka2da ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Oferta musi byt zloiona w formie pisemnej.
6.3, Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowi4zani wysylat b4di skladai na
adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200

VI.

Sucha Beskidzka
6.4. Korespondencjq

.

w formie faksu wykonawcy s4 zobowiqzani przesylai na numer (33)

872-37-t7.
6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej naleZy kierowai na adres:

zozsuchabeskidzka@wp.pl
6.6. Przeslanie korespondencji na

inny adres lub numer nii zostalo to okreSlone powyzei

moie skutkowai tym,2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznaC siq z tre5ciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.
6.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 sig do zamawiai4cego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnle z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre5ci specyfikacji nale2y przesylad na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaiqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie je.j do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania naleiy skladai do koica dnia, w kt6rynr uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. ao ........o-i.........0 4.2020r.
6.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacii:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.
VII. Termin zwi4zania ofertQ.
Wykonawca pozostaje zwi1zany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.
VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. OfertQ naleZy sporzqdzii w iqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastQpuj4ce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowatnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.
8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).
8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
srwz].
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentu,aca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.
8,2.5. Zal4cznik nr 4 - oiwiadczenie RODO.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane.
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8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byty zszyte, zbindowane Iub w inny spos6b
trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad
parafowane wtasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
oferty muszE

byi

reprezentowania wykonawcy.
8.6. Wskazane jest aby pierwszq strong oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawierajacy
wykaz dokument6w wchodzEcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty,
8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzaf, alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Kazdy wykon awca moze zloLyi tylko iednE ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicg przedsiqbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeze, ie nie mogE one byd udostepnione oraz
wykaze, ie zastrzeione informacje stanowiE tajemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
\ rypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq6i
pierwsza oznaczota napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z \.i/yjEtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnicA przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiace taiemnicq
przedsiqbiorsBva powinny by( zloione w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.
8.11. Wykonawca moZe zmienii lub rvycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloZyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiazku ze
zmianE. Calo5i powinna byt. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiy(. jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiaiEcy sprawdzi
skuteczn06i zloZonego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania

u

zamawiaiacego obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny

podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczy( zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaiqcego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzit do jego powstania, oraz wskazuiEc ich warto6i bez kwoty podatku. IeZeli
zloZono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajEcego obowiqzku
podatkowego z$odnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszei oferty lub oferty z r.ajniaszq cenE dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajacy mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyi.
8.13. Ofertq nale'y zloiLyi w zamkniqtej kopercie, Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalnoSC do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
ponrzszego wzoru:

ir
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAMOWIETT PUSLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:
Dostawg lek6w i innych produkt6w do Apteki Szpitalnei

- uzupelnienie III
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /24 /20
Nie otwierai przed 10.03.2020r. godz. 11:00*
Dostarczyt do Sekretariatu blok
pwpadka 1niary temina skladaria

c,-fet

C, I

piQtro

nahat apini obawi4ryjag (aktaahy) ternin

iest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobne kopertq zawierajqca dokumenty zasttzeZone, leieli zachodzi przypadek

8.1.4. Wskazane

okreSlony w punkcie 9.1.

IX.

Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.
0ferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej nii do dnia
l4.O4,2O2Or, godz. 10:00.oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 usta$y.
9.2. Miejsce r termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 14.04.2O2Ot. godz. 11100, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda informacje okreSlone w art. B6 ust. 4 ustawy.

po otwarciu ofert

Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakE zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w rvykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
cJ 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 ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z
zastrze2eniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe naleiy podai w zlogch (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc
po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty naleiy poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.
10.4. WartoSi jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.
XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane
eria i ich
w ocenle
Kryteria oceny
Ranga
Spos6b oceny
9.3.

Niezwlocznie

l00o/o

Cena

wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartosci punktowei poszczeg6lnych
A. Cena

oferty

Cnx 100otk. =Cx

kryteri6w.

Ranga

CK

Wszelkie upustv i rabaty bqd4 odliczone od wartosci koricowei oferw
8

gdzie'.

Cn - najni2sza cena spo616d ofert nie podlegajacych odrzuceniu i zloZonych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlega.jq wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena oferty badanej
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalno6ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyboEe oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
12.1. Zamawiaj4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
\2.7.7.wyborze najkorzystnieiszej oferty, podajEc nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo mieisce 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 sE miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty, a tak2e punktacjq przyznanq ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i lqczna punktaciq,
1 2.1.2. lvykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 usl 4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagah dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,
12.1.4. uniewa2nieniu postQpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowej.
12,2. Zamawiaiqcy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swo,ei siedziby w celu podpisania umowy.
72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie 24dat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.
XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy,
W ninieiszym postgpowaniu nie iest \4ymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umorvy,
Wz6r umowy stanowi zalacznik nr 3 do specyfikacji.
XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguie przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listQ, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalacznikil
1.

Formularz oferty - zal4cznik nr

1.

2. Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a ( pakiety 1-2)
3. Oswiadczenie wykonawcy - zalqlczlj.ikrr z,Za
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
5, O6wiadczenie RODO-

zalqcznik nr 4.
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