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w Suchej Beskidzkiei
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SPECYFTKACIA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: DostawQ lek6w w ramach program6w lekowych - uzupelnienie III

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowang w Biuletynie Zam6wieh
Publicznych w dniu r)5 0Y,2n.pod nr bl,J/lY^d.wywieszonenatablicyogloszeriw
siedzibie Zamawiaj4cego w mieiscu publicznie dostqpnym w d niv a ) 0'1 lD r. oraz
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu 05,'
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I. Informacie og6lne,
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiaj4cego:

Zesp6t Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TEt: (033) 872-3L-00
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsu chab e skidzka.pl

REGON: 0003 0441 5, NIP z 552-72 -7 4-352

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 20L9 r. poz. 1843), zwanE dalej ,,ustaw4", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6t zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustar,ry.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.l0 ust.1 oraz afi. 39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, ftekst jednolity: D2.U.22019 r.poz. lB43 ze
zm.J,

. Rozporz4dzenie Ministra Rozwo,u z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczodci i Technologii z dnia 76 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24da( zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 7126 oraz
D.U.z L7 paidziernika 2018 r., poz.1993),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 1B grudnia 2019r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2079r. poz. 2453),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych ]est uzaleZnrony obowiezek
przekazyrarania ogloszefi UOPWE (Dz. U. z 20 19r. p oz. 2 450),

. Kodeks Cylvilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z

2 019r. Nr 1070 z p6i. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajace siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwei
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcionalnoSci iprzejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,

aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogE byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartoscia wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 naleZy odczytywat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.

Szpitalna 22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.nl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych-

uzupelnienie II.
Szczeg6lorvy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr lado SIWZ. Opis ten nale2y
odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapltania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sq szacunkowym
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zapotrzebowaniem na okres do 28.02.2021,r. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo rezygnacii
z zakupu czqSci asortymentu wynikaj4cej z braku zapotrzebowania.

2.2.Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Przez produkty Iecznicze, stanowiece przedmiot zam6wienia, nale2y rozumiei produkty

lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz.277 z p6iniejszymi zmianami]. Zaoferowane produkty
lecznicze musz4 byi dopuszczone do obrotu na zasadach okre6lonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2
lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.

2.4. Zamawiajqcy wymaga, aby minimalny termin wa2noSci zaoferowanego asortymentu
wynosit co najmniej 12 miesigcy od dnia jego dostawy.

2.5. Zamawiaj4cy 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 dopuszczajacych do obrotu i u2ywania na terenie Polski.

2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.7 . Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

fzam6wienie dodatkowe).
2.8. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.1,\, Zamawiajqcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.l2.Zamawiajqcy nie prz ewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czg5ciowych.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 28.02.2021r. bez wzglgdu na stopief realizacji lub do czasu wyczerpania asortymentu
stanowiacego prz edmiot zam6wienia.

zwl
Dosta\ /y odb),wai siq bqdq sukcesylvnie na podstawie zam6wiefi, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlega.iq

lvykluczeniu oraz spelniaje warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoScr
zawodowej, o ile wynika to z odrQbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy s4 uprawnieni do
sprzeda2y produkt6w leczniczych Zamawiajacemu, zgodnie z ustawq z dnia 6

wrze6nia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz.277 z p6iniejszymi zmianami).

4.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:
Zamawiajqcy nie okreSIiI warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiaj4cy nie okreslil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do

konkretnego zam6wienia, Iub jego czgsci, polega6 na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie

od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sltuacji innych podmiot6w musi

udowodnii Zamawiajacemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi

zasobami tych podmiot6w, w szcze96lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych
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podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.

W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikac)i zawodowych lub
do3wiadczenia, wykonawcy mog4 polegad na zdolno5ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizujE roboty budowlane lub uslugi, do realizacii kt6rych te zdolno6ci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostgpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionq pruez zamawiaiEcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
rvykluczenia, zamawiajqcy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zastqpii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzal
siq do osobistego rvykonania odpowiedniei czq6ci zam6wienia, je2eli rvyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq Iub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegajEc na zdolnoSciach lub sytuacii innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiajEcym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek IqczEcy wykonawc9 z tymi podmiotami gwarantuie rzeczywisty dostqp do ich
zasob6w, ZamawiajEcy wymaga dokument6w, kt6re okre5laj4 w szcze96lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udziaiu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
d.otyczE

v. Oswiadczenia tub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferry ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 2a do specyfikacii. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowi6 wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz speinia 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 kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siQ o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udziaiu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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

o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw rvykluczenia z udzialu w postqpowaniu.
5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie, w jakim powoluje
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sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dorycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zlo2enia oferty nastqpujAcych oSwiadczeh lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzajace, 2e oferowane dostawy spelniajq wymagania

Zamawiajqcego:
5.5.1.1. Dokumenty potlvierdzaiEce posiadanie uprawnienia do sprzedaZy produkt6w

leczniczych Zamawiajqcemu:
o Podmiory okreslone w art.72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie,

sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu
administracyjnego (koncesii, zezwoleniaJ wydanego przez Gl6wnego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawnia.iqcego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznei, skladu konsygnacyjnego, sktadu celnego lub
kopia r6wnowainego dokumentu wydanego przez wtaSciwe organy pafistlv
czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i
Srodki odurzajqce - odpowiednio wymagane zezwolenie.

o Podmioty okreSlone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutlzczne
(podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych,
Radg Unii Europejskiej albo Komisjq Europejsk4 na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego.

o Podmioty okreSlone w art,42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) -

Kopia wainego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu Ieczniczego
wydanego przez Prezesa UrzQdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europeiskie,
albo Komisjq Europejskq na wniosek podmiotu odpowiedzialnego
zawieraiEcego w wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastqpuje zwolnienie serii,
nazwQ i adres wykonawcy.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
ZamawiaiEcemu o3wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleZno6ci do tei samej
grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzrelenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maiE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz rozporz4dzenie Ministra
PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 r w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe i4dat zamawial4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23

ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzEcy dzialalnoSi w formie sp6lki
cywilnejJ sE zobowi4zani ustanowit Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaiEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacii.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.
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5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20L6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 779 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,ROD0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opiekl Zdrowotnei w Suchel

Beskidzkiel z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej iest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

t Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych {Dz. U. z 2079 r. poz. 1843) dalej ,,ustawa
Prp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakorlczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umo\4/y;

. obowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okre3lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselnarencje
niepodania okreslonych danych nynika,a z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomaqzowany, stosowanie do arL 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RoDO prawo 24dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrze'eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

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

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z ant. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.

' Wyjq'nienie: informocjo w tym zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyjoinienie: skorzystonie z prowa do sprostowania nie moae skutkowat zmianq wyniku post?powania
o udzielenie zam'wienia publicznego oni zmianq postonowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oroz
nie moZe norusza| integrolnolci protokolu orazjego zalqcznikdw.
"'Wyjainienie: prawo do ograniczenio przetvtarzania nie ma zqstosowania w odniesieniu do przechow)rwania, w
celu zapewnienio korzystania ze lrodkdw ochrony prownej lub w celu ochrony proun innei osoby lzycznej lub
prawnej,lub z uwagi no utainewzgledy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub pafistwa czlonkowskiego.
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazla,rrane drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. le2eli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq, ka2da ze stron
na 2qdanie drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zto2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylai bqdZ sktadai na

adres: Zesp6] Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piQtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka.

6.4. Korespondencjg w formie elektronicznei nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym, ie zamawiajqcy nie bqdzie m 69l zapoznai siqz tre5ciq przekazanej
informacji we wla6ciw),rn terminie.

6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wyja3nienie tre3ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdE dokon),wane zgodnie z

art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailo\ ry podany w punkcie
6.4 w formie umoZliwiajAcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.

Wnioski i zapytania nale2y sklada6 do kofica dnia, w kt6rym uptywa polowa terminu na

skladanie ofelt tl. do 9.1..0+.zozor.
6.7. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji: tel. [33J 872-33-

23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

vIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporz4dzii w jgzyku polskim, w formie pisemnej.

8.2. Do oferty nale2y doi4czy6 nastqpuiEce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania

wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalEcznik
nr 1do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1a do specyfikacji.

8.2.3. 0Swiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacii ( zalqcznik nr Z i 2a d'o

srwz).
8.2.4. Pelnomocnictlvo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba

reprezentujEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczei.

8.2.5. 0Swiadczenie RODO- zalqcznik nr 4 do SIWZ.

8.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane,

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

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.

VII. Termin zwiqzania ofertQ.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2onE ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

L
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8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad
oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2niona do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronQ oferty przetargowej stanowil spis treSci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajdu,e oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzah alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferry.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zloiyi tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych ta,emnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli wykonawca nie
p62niej niz w terminie skladania ofert zastrze e,2e nie mogq one byt udostqpnione oraz
wykaie, 2e zastrzeione informacje stanowiE tajemnicq przedsiqbiorstlva. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqSci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsiqbiorstlva. Informacje stanowi4ce taiemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czQ6ci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy rvykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaiqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre(ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustalvy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofat ofeftq przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiy6 jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze

zmian4. Calo6i powinna by(. zlo2ona w kopercie oznakowanei ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajecy sprawdzi
skutecznoSi zloZonego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zio2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niej
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. Ofertq nale2y zloiyi w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufno6ci jej zawartosci oraz zabezpieczajecy jej

nienaruszalno36 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byd zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZI AL ZAMO,fIIEI t PU SLtCZt',lYCH

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

Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych - uzupelnienie III
Nr sprawy: ZOZ.Y.0 r0 / DZP / 25 / 20

Nie otwiera6 przed L4.04.2020 r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C, I I tro

xr prgpadka qlriiary terziru *ladania oJert na/el ttpirai obot ia<"j1E @ktulrq) temin

8.13. Wskazane jes! aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraj4cei ofertq r6wnie2
osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zastrze2one, je2eli zachodzi przypadek

okre5lony w punkcie 9.1.

)
I
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IX, Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6fniej ni2 do dnia
14,04,2020t. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 14.04.2020 r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okreSlone w art.86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiai4cy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu rvykonania 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 przedmioto\4ym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT.
1.0.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y podai w zlotych [z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty naleZy podai cenQ brutto (z podatkiem VAT).
10.4. Warto66 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem

ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

l.Oceniane ria i ich w ocente.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx_100 ptk. =Cx Ranga

LK

Wszelkie upusw i rabatv bqdq odliczone od wartoSci kofcowei oferw

gdzie : Cn - najniZsza cena zlo2ona w caio5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - iloS6 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XIL Informacie o formalno6ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.1. Zarnawiaj4cy poinformuje ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

l2.l.1. tuyborze najkorzystniejszei oferty, podaiEc nazwq albo imig i nazwisko, siedzibg
albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykony,wania dzialalnoSci
w5rkonawcy, kt6rego ofertq lvybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami urykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyll oferty, a takze punktaclq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjq,

12. 1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,

i

Ranga Spos6b ocenyKryteria oceny

Cena lOOo/o wg wzoru
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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 r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagafi dotyczqcych wydajno6ci lub funkcjonalnoSci,

1 2.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - L2.1.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetower.

72.2. Zamawrajqcy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloZonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawraj4cy moie iqda(. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W ninieiszym postgpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego
wykonania umo!vy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sEdu, Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawne.j wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

n tritrk
o
ch€02.

(podpis sporzqdzajEcego) [ podpis Przew. Komisji Przetargowej [data i podpis zafi*,i9
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Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Opis przedmiotu zam6wielia - zal4cznik nr 1a.
3. 06wiadczenie wykonawcy - zal4czniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.

5, O6\,viadczenie R0DO- zalAcznik nr 4,
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