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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę zestawów do dializy otrzewnowej CADO i ADO d]a Stacji Dializ
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawla 11

w Zamościu

nr spraw: DZP 3320.81.20

Specyfikacj a istotnych warunków zamówienia zawi.era:
1.   Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2.   Załącznik nr 1 -Fomularz „Oferta Wykonawcy".
3.   Załącznik  nr  2  -  Wzór  oświadczenia  wstępnego  Wykonawcy  składanego  na  podstawie

art. 25a ust.  1 ustawy PZP.
4.   Załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitdowej .
5.   Załącznik nr 4 -Wzór umowy
6.   Załącznik nr 5 -Klauzula infomacyjna z art.13 RODO.

Zamość, dnia 27 listopada  2020 r.
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1. Nazwa oraz adnes Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Pąpieża Jana 11 w Zamościu
Al. Jana Pawła 11  10, 22400 Zamość
- tel: 84 677 33 33 -Kancelaria Szpitala
- e-mail: szpital@szpital.zam.pl
- adres strony intemetowej : www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 15°°

11. Trvb udzie]ania zamówienia.

1.   Postępowanie    przeprowadzone   jest    w    trybie    przetargu    nieograniczonego    zgodnie
z   przepisami       ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   -   Prawo   zamówień   publicznych
(ti. Dz.U. 2019 poz.1843) zwanej dalej „ustawą PZP" lub „ustawą".

2.    Wartość   postępowania   nie   przekracza  równoważności   kwoty   określonej   w  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art.  1 1 ust. 8 ustawy.

3.   W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikaęją  lstotnych  Warunków  Zamówienia,
zwaną   dalej    „SIWZ",    zastosowanie    mają   przepisy   ustawy   PZP   oraz   jej    aktów
wykonawczych jak  również  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.
w   sprawie   rodzajów   dokumentów,  jakich   może   żądać   zamawiający   od   wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IH. ODis Drzedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do dia]izy otrzewnowej CADO i ADO
dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jaha
Pawla 11 w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dŁie
zadanie oddzielnie.

CPV: 33.18.15.00-7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami:

ZADANIE 1  - Zestawy do ciąglej dializy otrzewnowej CADO - 10 zestawów

Komp]etny  zestaw  do  ciąglej  dia]izy  otrzewnowej  (CADO)  zapewniający  leczenie
jednego pacjenta pizez 12 miesięcy:

1.   Płyn  do  dializy  Physioneal   40   (z  glukozą   1.36%,   2,27%,   3,86%)   z  łącznikiem  luer,
oraz ważnością worków minimum 24 miesiące -(ok. 3000 litrów).
Worki  wielkości:  worki  z  glukozą   1,36%  -  o  objętości   1500  ml,  2000  ml  i  2500  ml,
z glukozą 2,27% -o objętości  1500 ml,  2000 ml, 2500 ml, z glukozą 3,86 % ,-o objętości
2000 ml.
Ilość worków na pacjenta -1460 szt.  rocznie (objętość worków w zależności od potrzeb
indywidualnych pacj entów)

2.   Złączka Tytanowa -1 szt.
3.   Liriapaęjenta-2 szt.
4.   Korki-1500 szt.
5.   Zestaw opatrunkowy (gaziki 7.5 x 7.5 cm) pakowane po 2 sztuki -500 szt.
6.    Zaciski  „clamp" -12 szt.
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Dla każdego pacjenta CADO wypożyczenie płytki do podgrzewania worków z gwarancją
wymiany w  przypadku awarii.

Dostarczane płyny będą dostarczane do miejsca pobytu pacjenta.

ZADANIE 2 - Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO - zapewni ]eczenie
1 pacjenta przez okres 12 miesięcy.

1.    Płyn  Physioneal  clear  flex  o  stężeniu  glukozy   1.36  °/o,  2.27  %,  3.86  %  w  zależności
od potrzeb indywidualnych pacj enta.
Worki o  objętości 5000  ml  o stężeniu  glukozy    1.36°/o,  2.27°/o,  3.86 %  -730  szt,  worki
o objętości 2500 ml o stężeniach 1.36°/o, 2.27% - 365 szt.

2.   Złączka tytanowa -1 szt.
3.   Liniapacjenta-2 szt.
4.   Zatyczka Minicap -370 szt.
5.   Linie do cyklera (kaseta z 4 -drożnymi połączeniami Luer) w komplecie -370 szt.
6.   Zestaw opatrunkowy -500 szt.
7.   Osłonka przykrywająca  -365 szt.
8.    Zaciski  -12 szt.
9.    Worki drenażowe 15 litrowe  -365 szt.

Zamawiany   sprzęt   wraz   z  wypożyczonym   cyklerem   dostarczany   do   miejsca   pob)mi
pacjenta.

Wskazane   jest   wdrożenie   systemu   teleinfomatycznego   monitorowania   terapii   ADO
z możliwością zdalnej kontroli parametrów zabiegu oraz zdalnej zmiany przepisu terapi~i.

Zamawiający informuje, że oferta musi spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia.
W   przeciwnym    wypadku   oferta   zostanie    odrzucona   jako    nieodpowiadająca   treści
specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.

Dostawę   przedmiotu  zamówienia  do   miejsca  pob)mi  pacjenta  zapewnia  Wykonawca,
ponosząc koszty i ryzyko transportu.

W  razie  reklamacji  ilościowych  bądź  jakościowych  Wykonawca  będzie  je  uwzględniał
na swój  koszt w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja
tego   samego   przedmiotu   umowy   upoważnia  Zamawiającego   do   rozwiązania   umowy
w zakresie reklamowanych dostaw.

Zamawiający    będzie    określał    teminy    dostaw    odrębnymi    zleceniami    na    piśmie
oraz   2a   pomocą   poczty   elektronicznej,   określając   każdorazowo   asoriyment   i   ilość
zapotrzebowanego   przedmiotu   zamówienia.   Temin   realizacji   dostaw  -wynosi   5   dni
roboczych, licząc od chwili otrzymania zlecenia. Dostawy będą odbywały się w dni robocze
w.godz. 8:00 -14:00.

`     Dostawy   zamówień   dodatkowych   realizowane   w   teminie   12   -   godzin   z   dostawą
do miejsca pobytu pacjenta.
Minimalny  wymagany  przez  Zamawiającego  termin  płatności  to  30  dni  licząc  od  daty
otrzymania   przez   Zamawiającego   faktury   VAT.   Dłuższy   temin   będzie   punktowany
w ramach kryteriun  „termin płatności". Maksymalny dopuszczalny termin płatnóści ustala
się na 60 dni.
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mEmin mlimcji mmówjęn±= - pizez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

!Lwarunkiudzialuw_Dostę_Dowani_u=

1.  0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 ) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowamiu dotyczące:
a)  kompetencji    lub   uprawnień   do   prowadzenia   określonej    działalności    zawodowej

o   ile   wynika   to   z   odrębnych   przepisów   -   Zamawiający   nie   stawia   wymagań
w tym zakresie.

b)  sytuacji    ekonomicznej    lub    finansowej    -Zamawiający    nie    stawia    wymagań
w tym zakresie.

c)  zdolności    technicznej     lub    zawodowej    -    Zamawiający    nie    stawia    wymagań
w tym zakresie.

VI. Podstawy wykluczenia.

1.   Wykonawca  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  w  przypadku  wystąpienia
przesłanek wskazanych w art. 24 ust.  1 ustawy PZP.

2.   Zamawiający  wyklucza  również  Wykonawcę  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

H. Wkaz oświadczeń ]ub a.a±±]łmentów _Dotwierdzajęcych brak podtaw wykluczeĘi±

1.   Wyk.az   oś.uriadczeń   Eil,u   wstęmego_   _Tx)trierdzx;nią   że   WykorLawcn   .rie   prilega
wykluczeniu z postępowania.

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1)   0świadczenie wstępne Wykonawcy skladanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP
(zwane    dalej    Oświadczeniem),    stanowiące    wstępne   potwierdzenie,    że    Wykonawca
nie podlega wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ.

a)   Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  imych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku
istnienia  wobec  rich  podstaw  wykluczenia,  zamieszcza  infomację  o  tych  podmiotach
w Oświadczeniu;

b)   W przypadku wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie przez  Wykonawców,  Oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

c)   Jeżeli  Wykonawca  zamierza powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcom,
w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia,  należy  zamieścić
infomację o podwykonawcach w Oświadczeniu.

2)   W  teminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  intemetowej  Zamawiającego  infomacji
z  otwarcia  ofert,  o  której  mowa w art.  86  ust.  3  ustawy  PZP,  Wykonawca  zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do  tej  samej  gmpy  kapitalowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.   1  pkt  23  ustawy  PZP

` (załącznik  nr  3  do  SIWZ).  W przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
Wykonawca    może    złożyć    wraz    z    oświadczeniem    dokumenty    bądź    infomacje
potwierdzające,   że   powiązania   z   imym   Wykonawcą   nie   prowadzą   do   zakłócenia
konkuencj i w postępowariu.
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W przypadku gdy Wykonawca  nie na]eży do żadnej  grupy  kapitalowej  w rozumieniu
ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkuencji  i  konsumentów,  Zamawiający
dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą.

2.   Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowamiu na wezwanie
Zamawiającego  zgodnie  z  art.  26  ust.  2  na  potwierdzenie  okoliczności  o  których  mowa
w art. 25 ust.  1 pkt 1  i 4 ustawy PZP:

Odpis  z  wlaściwego  rejestru  ]ub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  dziala]ności
gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestm lub ewidencji,  w celu
wykazania braku podstaw  do  wykluczenia w oparciu  o  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  PZP,
wystawiony   nie   wcześniej   niż   6   miesięcy   przed   upływem   teminu   składania   ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkamia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VIl ust. 2 niniejszej specyfikacji
składa dokument  wystawiony  w kraju,  w którym  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio,  że nie  otwarto jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości,
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  teminu  składania  ofert  albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4.   Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,
której  dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej  zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby    albo    osób    uprawnionych    do    jego    reprezentacji    lub    oświadczenie    osoby,
której  dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem  lub przed organem  sadowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego,  właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce  zarnieszkania

tej osoby.

5.   Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  i  w  takim  przypadku
ustanawiają    pełnomocnika    do    reprezentowania    ich   w   postępowaniu    o    udzielenie
zamówienia.

6.   W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  brak
podstaw    do    wykluczenia    z    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    Wykonawcy
w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  PZP  musi  zostać  wykazany
przez każdego z Wykonawców.

VIII.     Dokumentv     i)otwierdzaiace.     że     oferowana     dostawa     odDowiada     okreś]onvm
Drzez  ZamawiaiaceE!o  wvmaE!aniom  oraz  infomacie  i  oświadczenia.- które  musi  zawierać
oferta.

1.    Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1`)   Formularz „Oferta Wykomwcy" (zał. nr 1 do SIWZ).
2)   Oferta  cenowa  przygotowana w  sposób  podany  w  SIWZ  str.  9  i  zawierająca wszystkie

elementy, o których w nim mowa.
Zamawiający  infomuje,  że niezłożenie  dokumentów określonych w pkt  1  i  2  spowoduje
odrzucenie oftrty j ako nieodpowiadającęj treści SIWZ.
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2.   Wymagane   przez   Zamawiającego   dokumenty   potwierdzające,   że   oferowana   dostawa
odpowiada   określonym   przez   Zamawiającego   wymaganiom   składane   na   wezwanie
Zamawiaj ącego skierowane do Wykonawcy, którego oferta została naj wyżej oceniona:

1 )   Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
2)   Charakterystyka   techniczno   -   jakościowa   oferowanego   przedmiotu   zamówienia

z podaniem nazwy handlowej.  Charakterystyka musi 2awierać co najmniej  dane na temat
parametrów wyinaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

3)   Oświadczenie   Wykonawcy,   że   oferowany   przedmiot   zamówienia   jest   dopuszczony
do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że posiada stosowne
dokmenty   świadczące   o   ich   dopuszczeniu,   a   także,   że   Wykonawca   zobowiązuje
się  do  przedstawienia  tych  dokumentów  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zamawiający  informuje,  że  niezłożenie  dokumentów  określonych  w  pkt  1-3  spowoduje
odrzucenie  oferty.  Zamawiający  uprzednio  zastosuje  art.  26  ust.   3  i  4  ustawy  Prawo
zamówień   publicznych   -   są   to   dokumenty   potwierdzające,   że   oferowana   dostawa
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiaj ącego.

=:2;:ŁnŁ#%#izeń#E=#Łlsf.##T.źbE
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.   Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  się  w  formie  pisemnej.
Zamawiaj ący dopuszcza niżej wymienione fomy porozumiewania się z Wykoi}awcami :

1)   droga    elektroniczna:     adres     e-mail     na     który     należy     kierować     korespondencję:
aL±ącha=iko@,szpital.zam.p].

2)   operator pocztowy
3)   kurier
4)   osobiste doręczenie

(z zastrzeżeniem, że oferty, uinowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale
VIl i VIIl niniejszej  specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,
o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  2  i  3  ustawy  PZP)  muszą  być  przedstawione  w  formie
pisemnej.)

2.   Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz infomacje za pośrednictwem drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza ffilst ich otrzymania.

3.   W korespondencji do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

4.   Osobą  upoważnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  w  sprawach  fomalnych
`     jestAnetasachajkotel. 84 677 32 81.

5.   Zamawiający infomuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolriek imy kontakt
niż wskazmy w SIWZ.
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XŁzamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin zwiazania oferta.

1.   Wykonawca    pozostanie    związany    ofertą   przez    30    dni.    Bieg    terminu    rozpocznie
się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem teminu
związania  ofertą  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody
na przedłużenie tego teminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.   Oferta Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.

XII. ODis sDosobu i)izvf!otowania ofertv.

1.   Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  żłożeniem  oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną oftrtę.

2.   Oferta   musi   być   sporządzona   w  języku   polskim,   z   zachowaniem   fomy   pisemnej
pod  rygorem  nieważności.  Dokumenty  lub  oświadczenia  sporządzone  w  języku  obcym
są  składane  wraz  z  tłLmaczeniem  na  język  polski.  Oferta  powinna  być   sporządzona
w   jednym   egzemplarzu,   a   zadrukowane   strony   oferty   ponumerowane.   Dokumenty
stanowiące    tajemnicę    przedsiębiorstwa    powinny    być    odpowiednio    zabezpieczone
np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę ti. osobę
uprawnioną do reprezentowania fimy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę
upoważnioną  przez  Wykonawcę  na  piśmie,  w  t)m  parafowane  wszystkie  strony  oferty
oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3.   Pełnomocnictwo    dla    osoby    podpisującęj     ofertę    w    imieniu    Wykonawcy    hoże
być   przedstawione   w   formie   oryginału   bądź   kserokopii   potwierdzonej   za   zgodność
z  oryginałem  notarialnie  lub  przez  osobę  upra`mioną  do  reprezentowania  Wykonawcy
zgodnie z wpisami do akt rejestrowych.  Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone
wraz z oftrtą i stanowi jej integralną część.

4.   Dokumenty    lub    oświadczenia    należy    przedstawić    w    formie    oryginału    lub    kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.   Za oryginał uważa się oświadczenie  lub dokument złożony w formie pisemnej  podpisany
własnoręcznym     podpisem     Poświadczenie     za    zgodność     z    oryginałem     następuje
przez   opatrzenie   kopii   dokumentu   lub   kopii   oświadczenia,   sporządzonych   w   fomie
papierowej, za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje
Wykonawca  albo  podmiot,   na  którego   zdolnościach  lub   sytuacji  polega  Wykonawca,
Wykonawcy     wspólnie     ubiegający     się    'o     udzielenie     zamówienia     publicznego
albo  Podwykonawca  -  odpowiednio,  w  zakresie  dokumentów/oświadczeń,- które  każdego
z nich dotyczą.

6.   Brak   jakichkolwiek   z   wyżęj    wymienionych   dokumentów/oświadczeń,    lub   złożenie
dokumentów/oświadczeń   w   niewłaściwej   formie   spowoduje   wykluczenie   Wykonawcy

`    z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.)

7.   Wszelkie  druki,  stanowiące  załączniki  do  niniejszej  SIWZ  są wzorami  mającymi  ułatwić
Wykonawcy  złożenie   oferiy.   Dopuszcza  się  zastosowanie   innych   druków  oświadczeń
pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SIWZ informacje.  '.

8.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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9.   Zamawiający    udzieli    wyjaśnień    niezwłocznie,   jednak    nie    później    niż    na   2    dni
przed upływem terminu składania ofert,  pod waruhkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  do  Zamawiąjącego  nie  później
niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.
Jeżeli wriosek o wyjaśnienie treści  specyfikaęji  istotnych warunków zamówienia wpłynie
po   upływie  terminu   składania  wniosku,   lub   dotyczyć   będzie   udzielonych  wyjaśnień,
Zamawiaj ący może udzielić wyj aśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmienić treść specyfikaęji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę specyfikaęj i Zamawiaj ący zamieści na swoj ęj stronie intemetowej.

11. Zamawiający  przedłuży  określony  termin  składania  oftrt jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącęj  do zmiany treści ogłoszenia
o   zamówieniu  jest   niezbędny   dodatkowy   czas   na   wprowadzenie   zmian   w   ofertach
oraz zmiany zamieści na strorie intemetowej .

12. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiąjącego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

13. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących specyfikaęj i istotnych warunków zamówienia.

XIII. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.   Ofertę należy składać w nięprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób unićmożliwiający
ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować kopefty podwójne zewnętrzne i wewnętizne.
Koperta zewnętrzma winna być zaadresowana na Zamawiającego - Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im. Pąpieża Jana Pawła 11, 22 -400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła 1110
pok.   248    i   powinna   być   oznakowana   następująco:    „Przetarg   nieograniczony   -
dostawa   zestawów   do   dializy   otrzewnowej    CADO   i   ADO   dla    Stacji   Dializ
Samodzielnego   Publicznego   Szpita]a  Wojewódzkiego   im.   Papieża   Jana   Pawla   11
w Zamościu, Zadanie nr .... „. Nie ot\rierać przed  09 grudnia  2020 r® godz. 13.00" oraz
powinna  zawierać  nazwę  i  dokładny  adres  Wykonawcy.  Koperta  wewnętrzna  musi  być
oznakowana identycznie j k koperta zewnętrzna.

2.   Wykonawca   może   wprowadzić   zmiany   lub   wycofać   złożoną   przez   siebie   ofertę
pod   warunkiem,   że   Zamawiający   otrzyma   powiadomienie   o   wprowadzeniu   zmian
lub  wycofiniu  przed  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian
zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżęj, a wewnętrzna
i  zewnętrzna  koperta  będzie  dodatkowo  oznaczona  określeniami  ,Zmiana".  Wykonawca
nie może wycofać ofefty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie teminu składania
ofert.

3.   Oferty  mogą  być  doręczone  osobiście  lub  przesłane  pocztą,  za  pośrednictwem  kuriera,
z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny

`    musi  wpł)mąć  w  wyznaczonym  terminie  do  siedziby  Zamawiającego.   Ofefty  złożone
po wyznaczonym terminie Zamawiaj ący niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

4.   Termin skł;dania ofert upływa dnia 09 grudnia  2020 r. o godz. 12:00.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 09 grudnia 2020 r. godz. 13:00,
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pok. 210.  Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora
SP  Szpitala Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana  Pawła 11  w Zamościu  Otwarcie  ofert jest
jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

6.   Niezwłocznie po otwarciu ofćrt Zamawiający zamieści na stronie intemetowej  infomacje
dotyczące:
1 )   kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)   firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oftrty w terminie;
3)   ceny, terminu płatności .

7.   W  toku  badania  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców
udzieleria wyj aśrień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.   Zamawiający  będzie  poprawiał  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencj i rachunkowych dokonanych poprawek
oraz  ime  omyłki  polegające  na niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o   tym  Wykonawcę,   którego   ofefta  została  poprawiona.   Zamawiający   odrzuci   ofertę,
jeżeli   Wykonawca  w  terminie   3   dni   od   dnia   doręczenia   zawiadomienia   nie   zgodzi
się  na  poprarienie  omyłki  polegąjącęj  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w treści ofefty.

XIV. ODis sDosobu obHczania cenv.

1.   Wykonawcy  są  zobowiązani  do  zachowania  sposobu  obHczania  ceny  (sporządzania
oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
Nazwa towaru, nr katalogowy; jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku
VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto
pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji
(łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia.
Cena ostateczna za całość  przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych)  musi  być  podana
w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

2.   Ceny    muszą    być    wyrażone    w    polskich    złotych    i    muszą    być    podane    zgodnie
z   obowiązującym   w   Polsce   systemem   monetamym   (zaokrąglone   do   dwóch   miejsc
po przecinku).

3.   Zamawiający     infomuje,     że     rozliczenia    między     Zamawiającym     a     Wykonawcą
będą prowadzone tylko w złotych polskich.    -

4.   Jeżeli   zaoferowana  cena  lub  jej   istotne   części   składowe,   wydadzą   się   rażąco   niskie
w    stosunku     do     przedmiotu     zamówienia     i     budzi     wątpliwości     Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi

`     przez  Zamawiającego  lub  wynikąjącymi  z  odrębnych  przepisów,  Zamawiający  zwróci
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

5.   Obowiązek wykazania, że ofena nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6.   Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub jeżeli  dokonana
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Ililocena  wyjaśrień  w&  z  dostarczonymi  dowodami  potrierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco
niskącenęwstosunkudoprzedmiotuzamówienia.

EE"mHH+    H+Hwm+  HEmmHH           L]HLżjH m=
1.   Przy  wyborze  ofer®  Zamawiający  będzie  się  kierowal  następującymi  kryteriami

Oceny:
1)   cena-60%
2)   temin płatności - 40 %

2.   Kryterium  „Cena"  -  będzie  oceniana  na podstawie  ofefty  cenowej.  Najwyżej  oceniona
zostanie  oferta  o  najniższej  cerie.  Porómywane  będą  ceny  ostateczne  brutto  za  całość
przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
Sposób   obliczania   punktów  za   kryterium   „Cena":   przyjmuje   się  zasadę  poziomu
odniesienia   -   w  tym   przypadku   stosunek   ceny   minimalnej   do   ceny   oferty   badanej.
Uwzględniając  wartość  tego  kryterim  60  punktów  (1%  =  1  pkt)  obliczamy  przyznaną
liczbę  punktów dla  danej  ofefty  mnożąc  wyliczony  współczynnik przez  wagę  kryterim
tj. 60 pkt

3.   Wydlużony  termin  platności   -  będzie  oceniany  na podstawie  złożonego  oświadczenia
-   pkt   2   fomulffl   „Oferta   Wykonawcy".   Najwyżej   będzie   oceniony   Wykonawca,
któD  zaoferuje     najdłuższy     temin  płatności  -  maksymalnie  60  dri  licząc  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wstawionej  f:ktury VAT. Za zaoferowanie
minimalnegowymaganegoteminupłatnościzostanieprzyznanych-0pkt,wprzypadku
gdy  Wykonawca  rie  uzupełri  punkm  1  fomularza  „Oferti  Wykonawcy"  Zamawiając-y
uzna,żeoferowanyjestminimalnywmaganyteminpłatności,mktóryprzyzna-0pkt'
Spoęób.obliczaniapunktówzakryteriumwdlużonyterminplatności:-Zamawiający
przyjmujezasadępoziomuodniesienia,tj.wtymprzypadkuteminpłatnościzaoferowany
woferciebadanejdonajdłuższegozaoferowanegoteminupłatności(maksymalnie60dni).
Uwzględniając    wartość    tego   kryterim   40   pkt   (1    %    =    1    pkt)    liczba   punktów
dla  danej  ofefty  obliczona  zostanie  poprzez  pomnożenie     wyliczonego  współczymika
przez wagę kryterium tj. 40 pkt

4.   Oferta,  która  przedstawia  najkorzystriejszy  bilans  ceny  i  pozostałych  kryteriów  oceny
tj.uzyskanajwiększąliczbępunktówmwszystkiekryteriaocenyłącznie,zostarieuznana
"najkorzystniejszą,pozostałeofeftyzostanąsklasyfikowanezgodniezilościątHyskanych
punktów.

W przypadku  braku  możliwości  dokonania  wbom  ofefty  najkorzystniejszej  ze  względu
na  fikt,  że  dwie  lub  więcej  ofeft  przedstawiać .będzie  taki  sm  bilans  ceny  i  imych
kryteriów,    Zamawiający    spośród    tych    ofeft    wybierze    ofertę    o    najniżsżej    cenie,
ajeżelizostanązłożoneofertyotakiejsamejcerieZamawńającywezwieWykonawców,
którzy  złożyli  te  ofefty  do  złożenia  w  teminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofeft
dodatkowych.

Wykonaw    składając    ofeny    dodatkowe,    rie    mogą    zaoferować    cen    wyższych
niżzaoferowanewzłożonychofertach.
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1. Informacie o formalnościach. iakie Dowinnv zostać doDelnione Do wvborze ofertv w celu
zawarcia umowv w sDmwie udzie]enia zamówienia DubliczneEo.

1.   Zamawiający poinfomuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców:

1)   o   wyborze   najkorzystriejszej   ofefty,   podąjąc   nazwę   albo   imię   i   nazwisko,   siedzibę
albo   miejsce   zamieszkania   i   adres,   jeżeli   jest   miejscem   wykonywania   działalności
Wykonawcy,   którego   ofenę  wybrano,   oraz  nazwy  albo   imiona   i   nazwiska,   siedziby
albo   miejsca   zamieszkania   i   adresy,   jeżeli   są   miejscami   wykonywania   działalności
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)   o Wykonawcach, których oferiy zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofefty,
4)   o unieważnieniu postępowania.

-podąjąc uzasadnierie fdktyczne i prawne.

2.   Zamawiający  udostępni   infomacje,   o  których  mowa  w  ust.   1   pkt   1   i  4  na  stronie
intemetowej www. szDital.zam.Dl.

3.   Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5  dni  od dnia przesłania drogą
elektroniczną    zawiadomienia    o     wyborze     najkorzystniejszej     oferty.     Zamawiający
będzie   mógł   zawrzeć   umowę   przed   upływem   terminu,   o   którym   mowa   wcześniej,
j eżeli w niniej szym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko j edna oferta.

4.   Zakres       świadczenia      Wykonawcy      wynikąjący      z      umowy      będzie      tożsamy
z  jego  zobowiązaniem  zawari)m  w  ofercie.   Umowa  podlega  unieważnieniu  w  Części
wykraczającęj  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawarte  w  specyfikaęji  istotnych
warunków zamówienia.

5.   Zakazuje  się  istotnych  zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy.  Zamawiający  przewiduje  możliwość
zmiany  postanowień  zawartej  umowy  jedynie  w  pizypadkach  określonych  we  wzorze
umow.

XVII. Zamawiaiacv nie wvmaf!a zabezt}ieczenia należvteqo wvkonania umowv

XVIII.  Wszystkie  istotne  postanowienia.  które  zostaną  wprówadzone  do  treści  zawieranej
umowv sa w zalaczniku nr 4 do SIWZ  - wzór umowv

XIX.   Pouczenie   o   śpodkach   ochrony   prawnęj    przyslugujących   Wykonawcy   w   toku
DosteDowania o udzielenie zamówienia

1.   Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich   interes prawny w uzyskaniu zamówieria
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

`      ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2.   Środki  ochrony  prawnej   wobec   ogłoszenia  o   zamówieniu  oraz   specyfikacji istotnych

warunków     zamówienia    przysługują    również     organizacjom     wpisanym     na     listę,
o których mowa w art. 1 54 pkt 5 ustawy PZP.

3.   Odwołanie    przysługuje    wyłącznie    od    niezgodnej    z    przepisami    ustawy    czynności
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Zamawiającego    podjętęj    w    postępowaniu    o    udzielenie    zamówienia    publicznego
lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zDbowiązany na podstawie ustawy.

4.   Odwołanie   powinno   wskazywać   czynność   lub   zaniechanie   czynności   Zamawiającego,
której   zarzuca  się  niezgodność  z  przępisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

5.   W ninięjszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czymości:

1 )   określenia warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oftrty odwołującego;
4)   opisu przedmiotu zamórienia;
5)   wyboru najkorzystniejszej oferiy.

6.   Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  lzby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego    certyfikatu    lub    równoważnego    środka,    spełniającego    wymagania
dla tego rodzaju podpisu.

7.   Odwołujący    przesyła    kopię    odwołania    Zamawiającemu    przed    upływem    terminu
do   riesienia  odwołania  w  taki   sposób   aby   mógł   on   zapoznać   się   z  jego   treścią
przed upływem tego teminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed    upływem    terminu    do   jego    wniesienia    przy    użyciu    środków    komunikaęji
el ektroni cznej.                                                                                                                                               >

8.   Odwołanie   wnosi   się   w   terminie   5   dni   od   dnia   przesłania   informacji   o   czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art.180 ust.  5 zdanie drugie albo w terminie  10 dni -jeżeli zostały przesłane
w  imy  sposób.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  wobec  postanowień
specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia   wnosi   się   w   terrninie   5   dni   od   dnia
zamieszczenia  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  SIWZ
na       stronie       intemetowej       www.szDital.zam.Dl.       Odwołanie       wobec       czynności
innych  niż  określone  w  art.  182  ust.  1  i  2  ustawy  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia,
w  któryin  powzięto   lub  pizy   zachowaniu  należytęj   staranności   można  było   powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę j ego `hmiesienia.

9.   Jeżeli    Zamawiający    nie    prześle    Wykonawcy    zawiadomienia    o    wyborze    oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
-  1  miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy;  jeżeli  Zamawiąjący  nie  zamieścił  w  Biuletynie
Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wriesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikatii   istotnych   warunków   zamówienia   Zamawiający   może   przedłużyć   termin
składania ofert.                                                                                                                            ,.
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EI 11. Zamawiający nie zamierza 2awierać umowy ramowej .

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art.134 ust. 6 pkt 3.

13. Zamawiający   nie   dopuszcza  możliwości   złożenia  oferty   wariantowej.   Złożenie   oferty
wariantowej   spowoduje  jej  odrzucenie  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

14. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

15. Zamawiający rie przewiduje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający  nie  przewiduje  wymagań,  o  których  mowa w  art.  29  ust.  4  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych.

Żżffi,
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