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w Suchej Beskidzkiej

Pelnienie funkcii ekspert6w na potrzeby realizacii proiektu pn.: "Innovative hospital ward
refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance

environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative lnnovation
Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability ofHealthcare - EcoQUlP

Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
(EASME) na mocy uprawnief przekazanych przez Komisiq Europeiskq (Grant Agreement numben

857790 - EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2OlA-2-Oll
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Kod CPV 79421000-7- uslugi zarzadzania projektem inne ni2 w zakresie rob6t
budowlanych
722224000-L- uslugi doradcze w zakresie zarzEdzania projektem

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wiefi
Publicznych w dniu )tr.08.10.pod nr 6111.16 . wywieszone na tablicy ogloszefl w
siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu )l.l 01. f,rJ r. oraz
na stronie internetowej www.zozsucirabeskiarU.pt * ariu fu O8, D-
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I. Dane Zamawiaiqcego.
1.1. Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawialqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) 872-31-oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / /www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 00030,+415, NIP: 552-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam5wienie publiczne udzielane ,est zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst .lednolity: Dz. U. z 2019 r. po2.1843J, zwanE dalej ,,ustawa", w
trybie przetargu nieograniczonego. Wartosd zam6wienia nie przekracza r6wnowarto56 kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1o ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst lednolity: Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 1,843 ze zm.),
Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2076r. otaz Ministra
PrzedsiqbiorczoSci iTechnologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w
dokument6w, iakich moZe 24dai zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 7726 oraz D.U. z 77 paidziernika
2078 r., poz. \993),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawq przeliczenia
warto5ci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2ol9r. poz. 2453),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania oglosze6 UOPWE (Dz.U. z 20L9r. po2.2450),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwel konkurencii (Dz.U. z 2019r.

Nr 1010 z p6f. zm)
1.5 W niniejszei procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaiqc zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzysto6ci.
1.6 Oferenci ponosza wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
sig, aby oferent zdobyi wszelkie informacie, kt6re mog4 byd konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
1.7 Przygotowuj4c ofertg wykonawca winien dokladnie zapozna6 siQ z zawartoscia wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 naleiy odczyq,wa6 wraz z ewentualnymi
modyfikaciami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiai4cego.
1.8. Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia iest udostepniany
Zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok"B", piqtro IV, oraz na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

z..poa Od.rd z4!,(tr.i * t t,a-r5rrr.i
ul. srp{.&x 22. ,+r@ S*h. &.rd&
xrB tt2-r2-r+!n

ir rarr lT lr?l o@5 o@ 052 r to@ro

'fr,
L'l

www.zozsucha beskidzka.pl

t

Y sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
(entrala Sucha Eeskidzka
+rl8 33 872 31 0O

cental, Mak6v, Podhala6skl
+44 33 877 l0 0l\ L



OZ
Sucha Be5 kidzka

Proiekt *!p6ff ingnsol^isny
z Programu

Unii Europ€jski€j COSME

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2. l,P rze dmiot zam6wienia.
2.1. Przedmiotem zam6wienia.iest pelnienie funkcii ekspert6w w ramach projektu : ,,',Innovative
hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and
enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: collaborative
Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and sustainability of
Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises IEASME) na mocy uprawniefi przekazanych przez Komisjq
Europeiskq (Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-ppJ-2018-Z-01J

Czq56 I- Ekspert 1

Czq56 Il-Ekspert 2
Czq6i III - Junior Ekspert 1

C2956 lV- Junior Ekspert 2
2.2. Zakres obowiEzk6w poszczeg6lnych os6b, oraz terminy trwania zam6wienia okredlone s4 w
poszczeg6lnych pakietach I czg6ciach od I do IVJ stanowi4cych zal4czniki nr 1a, SIWZ.
2.3. Link do przedmiotowej strony proiektu: https://wwv.ecoouip.er/home.html
2.4. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na pakiety.
2.5. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
2.7.Zamawiai4cy zastrzega obowi4zek osobistego wykonania przez wykonawcg zam6wienia.
2.8. Zamawiai4cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowei.
2.9. ZamawiajEcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postepowaniu.
2.11. Cena:
2.11.\. Zamawiaj4cy wymaga podania ceny za godzinQ pracy w euro.
2.11.2. Cena musi uwzglqdniai og6lne i szczeg6lowe obowiEzki Wykonawcy oraz
wszystkie Srodki i sprzqt potrzebny do wykonania uslugi.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 34 miesiqcy.

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

oraz spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencie Iub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawia.l4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
Zamawia.iacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdoln056 techniczna lub zawodowa:
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Zamawiaiacy wymaga, aby osoby Wznaczone do realizacji zam6wienia posiadaly odpowiedniq
wiedzq i do6wiadczenie w wykonywaniu, uslug zwi4zanych z przedmiotem zam6wienia-
zgodnie :

Czq5i I- Ekspert 1

Kwalifikacie:
o Wyksztalcenie wy2sze magisterskie z obszaru nauk ekonomicznych
. Ukofczone studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania w ochronie zdrowia
o Ukoflczone co naimniei dwa kursy mened2erskie lub r6wnorzqdne z zakresu tematyki

ochrony zdrowia
o Ukoflczony co naimniei ieden kurs dotycz4cy zakresu kontroli zarz4dczei i/lub

zarzadzania ryzykiem w podmiotach leczniczych
. Co najmniej 20-letnie do5wiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie

leczniczym
o Udzial w realizacji co najmniei 5 prolekt6w wsp6}finansowanych ze 6rodk6w MF EOG /

NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME

Czq56 II- Ekspert 2
Kwalifikacje:

. Wyksztalceniewyiszemagisterskie
o Ukoficzone co naimniei dwa kursy mened2erskie lub r6wnorzgdne z zakresu tematyki

ochrony zdrowia
. Ukorlczone studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania w ochronie zdrowia
o Znajomo6i prawa zam6wief publicznych
. Co naimniei zo-letnie doswiadczenie w pracy zwi4zanej z obslug4 i realizaci4 zam6wieri

publicznych w podmiocie leczniczym
o Co najmniei 2OJetnie do6wiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie

leczniczym
. Udzial w realizacji co najmniei 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG /

NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME

Czq56 III - ,unior Ekspert 1

Kwalifikacle:
. Wyksztalceniewy2szemagisterskie
. Ukoriczone studnia podyplomowe z zakresu marketingu
o Ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania w ochronie zdrowia
. Co najmniej dwa kursy mened2erskie lub r6wnorzqdne z zakresu tematyki marketingu i

zarzadzania w ochronie zdrowia
. Co naimniej 17-letnie do6wiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie

leczniczym
. Co naimniei 2-letnie doswiadczenie na stanowisku mened2erskim w podmiocie

leczniczym

Projeki wsp6mmnsdvany

Unii Euopojski€i COSME
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Udziai w realizacji co nalmniej 5 projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2O2O /
COSME

Czq56 IV- funior Ekspert 2

Kwalifikacie:
. Wyksztalcenie wylsze magisterskie na kierunku zdrowie publiczne
. Co najmniej S-letnie do6wiadczenie w prary w ochronie zdrowia
o Co najmniej 3-letnie doswiadczenie w prary w obszarze marketingu w podmiocie

leczniczym
o Ukoriczone szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy uniinych
o Co najmniei 3-letnie do6wiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w

pozyskiwanych ze Srodk6w zewnetrznych (w tym zakresie program6w inwestycyjnych i
profilaktycznych)

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dol4czyt al<tualne na dziefi skladania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i2a do specyfikacji. lnformacje
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 o5wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegai4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuie
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ii, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w lakim powoluje
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada takze o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczace tych podmiot6w.

S.S.Zamawialqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyZej oceniona, do zloienia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5
dni, aktualnych n a dziefi zloienia nastqpuj4cych o6wiadczefi lub dokument6w:

Czq66 I- Ekspert 1

Kwalifikacie:
o kopia dypbmu ukofczenia str di6w wyLszych z zakresu nauk ekonomicznych
. kopia dyplomu ukoficzenia studi6w podyplomowych z zakresu zarz4dzania w ochronie

zdrowia
. kopia certyfikat6w ukoriczenia co naimniei dw6ch kurs6w mened2erskich lub

r6wnorzqdne z zakresu tematyki ochrony zdrowia
o kopia certyfikatu ukoriczenia co najmniei lednego kursu dotycz4cy zakresu kontroli

zarzqdczej i/lub zarzadzania ryzykiem w podmiotach leczniczych
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za6wiadczenie potwierdzajEce co naimniej zo-letnie doswiadczenie na stanowisku
kierowniczym w podmiocie leczniczym
za5wiadczenie potwierdzaiace udzial w realizacii co naimniej 5 projekt6w
wsp6ifinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 /
COSME

Proiekt wsp6ff insnso/vany

Unii Eurcp€iskisj COSME

Czqsi II- Ekspert 2
Kwalifikacje:

. kopia dypbmu ukoticzenia studi6w wyZszych

. kopia dypbmu ukoticzenia surdi6w podypbmowych z zakresu zarz4&ania w ochronie
zdrowia

o kopia certyfikat6w ukoficzenia co najmnie.i dw6ch kurs6w mened2erskich lub
r6wnorzgdne z zakresu tematyki ochrony zdrowia

. kopia certyfikat6w z ukoriczonych kurs6w i szkole( z zakresu prawa zam6wieli
publicznych

o zaSwiadczenie potwierdzaiace co najmniei zo-letnie doswiadczenie w pracy zwi4zanei z
obslug4 i realizacj4 zam6wiefi publicznych w podmiocie leczniczym

o za6wiadczenie potwierdzaiace co na.imniej 20-letnie doswiadczenie w pracy na

stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym
o za6wiadczenie potwierdzaiEce udziai w realizacji co najmniej 5 proiekt6w

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2O2O /
COSME

Czq56 III - Junior Ekspert 1

Kwalifikacie:
. kopia dypbmu ukoliczenia surdi6w wy2szych
o kopia dypbmu ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu marketingu
. kopia dypbmu ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu zarz4dzania w ochronie

zdrowia
. kopia certyfikat6w ukoriczenia co najmniei dw6ch kurs6w mened2erskie lub

r6wnorzqdne zzakresu tematyki marketingu i zarzadzania w ochronie zdrowia
o zaswiadczenie potwierdzai4ce co najmniej 17-letnie do6wiadczenie na stanowisku

kierowniczym w podmiocie leczniczym
. zaswiadczenie potwierdzai4ce co najmniei 2-letnie doSwiadczenie na stanowisku

mened2erskim w podmiocie leczniczym
. zaSwiadczenie potwierdzai4ce udzial w realizacji co najmniei 5 proiekt6w

wsp6lfinansowanych ze 6rodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 /
COSME

CzeS6 IV- funior Ekspert 2

Kwalifikacje:
. kopia dypbmu ukoficzenia surdi6w wy2szych na kierunku zdrowie publiczne
. zaswiadczenie potwierdza.i4ce co najmniel 5-letnie doSwiadczenie w pracy w ochronie

zdrowia
o za6wiadczenie potwierdzaiAce co najmniei 3letnie dojwiadczenie w pracy w obszarze

marketingu w podmiocie leczniczlrm
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o kopia certyfikatu ukoriczenia szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
o za6wiadczenie potwierdzaiqce co najmniej 3-letnie doswiadczenie w opracowaniu i

realizacji program6w pozyskiwanych ze Srodk6w zewnqtrznych [w tym zakresie
program6w inwestycyjnych i profi laktycznych).

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawial4cemu oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tei samei
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacl4, zastosowanie maja przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
24dat. zamawiai4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawry mog4 wsp6lnie ubiegad siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegalqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcium, przedsiqbiorry prowadzqcy dzialalno3d w formie sp6iki
rywilnej) sE zobowi4zani ustanowid Petnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zlo,enia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierad umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5. KIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWTE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europeiskiego i Rady (UEl 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrelftywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 779 z 04.05.2076, str.l),
dalei ,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchel

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

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

zwi4zanym zw fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona

zostanie dokumentacia postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2019 r. po2.1843), dalej ,,ustawa
Prp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeieli czas
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r trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmule caly czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczAcych iest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselauencje
niepodania okreslonych danych wynikaiE z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 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 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 R0DO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
w zwi4zlruzart.lT ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec p!',zetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczerfl lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami.

6.1. W niniejszym postgpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sE

drogE elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeieli zamawiajqcy lub
wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drogE elektroniczn4, kaLda ze stron na 2Edanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byt zlo2onaw formie pisemnei.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysylad b4dl skladai na

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

' WyjaSniente: infonnocja w tym zokresie jest Wmagdna, jezeli w odniesieniu do donego administrdtora lub podmiohl
przetwanajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony ddnych osobowch.
' WyJoSnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie fioie skutkowat zmianq Wniku postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmionq postanowiefi umow w zakresie niezgodny z ustawq Pzp oroz nie moae
naruszaC integrolnolci protokofu oraz jego zolqcznikiw.* Wylo6iienie: prowo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanid w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienio korzystanio ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby lizycznej lub prawnej, lub z ut/\tagi

na waZne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkovlskiego.
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6.4. Korespondencig w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wn.oL

6.5. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer niZ zostalo to okre6lone powyiej
moze skutkowa6 tym,2e zamawiaiEcy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z trescia przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiai4cego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre5ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgd4 dokonywane zgod,nie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondenciq w formie elektronicznel. Wnioski
o wyia5nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylad na adres mailowy podany w punkcie
6.4 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nalepy sklada6 do kofica dnia, w kt6rym uplywa po+owa terminu na
skladanie ofert ti. do ..h1...08.2020r.

6.7. Kontakt w sprawach zwiEzanych z wyia6nianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33J B7Z-33-23
Sabina Steczek, Agnieszka Haidyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania oferte.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg nale2y sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dol4czy6 nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik N 2 i 2a do
srwz).

8.2.3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowazniona do jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.

8.2.4. O6wiadczenie RODO - zal4czniknr 4 do SIWZ.
8.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byty zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczone w celu zapobieZenia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sktad

oferty muszE by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE strone oferty przetargowej stanowit spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferW, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6re.j dany dokument siq znajduje oraz ilo6i wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty-
8.9. Ka2dy wykonawca moze zloiyi tylko jedna ofertq.
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11.2. Spos6b obliczania wartoSci punktowe.l poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx 100 ptk. =Cx Ranga

CK

gdzie : Cn - naini2sza cena spo6r6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zlozonych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Rozmowa kwalifikacyina
Ko x 100 ptk. = Kx Ranga

Km

Ko - liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badan4
Km - maksymalna ilo56 punkt6w mo2liwych do uzyskania
gdzie: ,,liczba punkt6w uzyskanych przez oferte badanE" oznacza liczbg punkt6w przpnan4
przez komisiq przetargow4 ofercie.
Opis sposobu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
1. W celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzajECej wylonienie
Wykonawcy do objqcia funkcji wymaganych w SIWZ, Oferent zostanie zaproszony do
siedziby Zamawiajqcego z co najmniei 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Oferent odpowiada na 3 pytania:
2 pytania bqd4 jednakowe dla wszystkich uczestnik6w i bqd4 dotyczyly o96lnej
znajomoSci tematyki dotycz4cej realizacji przedmiotowego projektu:

1. Jakie s4 gl6wne i szczeg6towe cele projektu EcoQUIP Plus?
2. laki iest cel gi6wny projektu, kt6rego realizatorem jest ZOZ w Suchei Beskidzkiej?

1 pytanie bqdzie indywidualne zgodne z zakresem czynnoSci oferenta (koncepcja
realizacji przedmiotu zam6wienia (tj. w zakresie organizacji i metodologii) -
opracowanie pisemnej opinii / zaproponowanie rozwiqzania sytuacji problemowych
3. Czas na przygotowanie odpowiedzi bqdzie wynosil 5 minut. Wyniki pracy Wykonawca
przedstawi w formie zwartej odpowiedzi, kt6ra bqdzie protokolowana lub na piSmie.
Zamawiaj4cy bqdzie mial prawo do zadawania pytaR uszczeg6lowiaj4cych. ZamawiajEcy
bqdzie mial r6wnie2 prawo zadawania pytari uszczeg6lowiajecych oraz sprawdzaj4cych
znajomoS6 obowi4zk6w wynikai4cych z pelnionej funkcji.
Punkty uzyskan e za poszczeg6lne pytania sq dodawane, a ich suma podstawiona do
wzoru.
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W zakresie zna omoscl ro ektu oraz ofe kona zakresu c noscl

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

12.1. ZamawiaiEcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze naikorzystniejszej oferty, podajEc nazwg albo imig i nazwisko, siedzibq albo

mieisce zamieszkania i adres, ie2eli lest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, ie2eli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, ln6rzy zloityli oferty, a tak2e punktacjq przyznane ofertom w kazdym
krJrterium oceny ofert i lqczn4 punktacjq,

72.1.2. Wkonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferqr zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub braku
spelniania wymagafi dotyczEcych wydajnoSci lub fu nkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewa2nieniu postepowania - poda;4c uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowei.

1,2.2. Zamawiajqcv prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie 24dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcei wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XllL Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

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

XV. Srodki ochrony prawnei.

Udzielane odpowiedzi lak dobrze kandydat zna i rozumie projekt oraz warunki
zam6wienia [zakres czynno6ci) i uzasadnia przedlo2onq
Zamawiajecemu oferte

0cena

Nieakceptowane Kandydat nie zna istotnych element6w proiektu lub ofert lub
nie rozumie swojej roli w realizacji zadania

0ferta
odrzucona

Akceptowalne Kandydat zna istotne elementy projektu i oferty, lecz nie umie
rozwinaC lub uzasadni6 tre5ci oferty

0

Dobre Kandydat zna pro.iekt i ofertq, umie rozwin4C i uzasadniC sw6j
udzial w projekcie

1

Bardzo dobre Kandydat zna projekt i ofertQ, umie rozwin46 i uzasadnic sw6.j
udzial w projekcie, z wykorzystaniem swoiego do3wiadczenia,
orzecznictwa, doktrJrny

2
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Z,al4cznikil
1. Formularz oferty - zalecznik nr 1.

2, OSwiadczenia wykonawcy - zal4cznik nr 2,2a
3. Wz6r umowy - zalecznik nr 3
4. RODO- zalQsznik nr 4

szc[A|w ELosP!qaulTvcztrr'

Wykonawcy przyslugul4 przewidziane w ustawie Srodki
ochrony prawnej w postaci odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia
Srodk6w ochrony prawnej oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla
Dzial V[ ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacii przyslugui4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listQ, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Proi€ki wsp6{inanso',/sny

Unii Europojskisj COSME
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