
Zal4czniknr 9
Do Regulaminu Udzielenia Zamowiefi Publicznych w SPZOZ w tr-ukowie

(dot, Rozdz. III litDpkt2.1a)

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zam6wienie publiczne provt,adzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wier[ publicznych (bez
zastosowania przepis6w ustawy Pzp)

DOSTAWA PREPARATOW DO DEZYNFEKCJI
DO SPZOZ W I,UKOWIE

Nr p ostgpow ani a : S PZOZ, ZAO P. 2 5. Z O. 1. 2 0

R]IKTOF.A
-Eksploaiacyjnych

'klc;

(Dyrektor I wy zastgpca

materialy bezplatne

Dyrektora)

tr uktiw, dnia 0!1!1.2020n



1. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zal<larJ Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3, 2l-400 tr uk6w
Telefon: (25)7982603 faks: (25)7982603; e-mail: zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl
Godziny urzgdowania od 07:30 do 15:00.
I(onto bankowe:Bank PKO BP I O/Luk6w
s3 1020 4476 0000 8302 0342 5238
NIP: 825-17-ll-719; Regon: 000306472

2. PRZEDMIOT ZA MOWTENIA
Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa preparat6w dezynf'ekcyjnych w okresie trwania
Lrmowy zgodnie z zamowieniami skladanymi przez zamawiaj4cego. S4 to:
Pakiet nr 4 - Preparaty myj4ce, dezynfekuj4ce i pielggnuj4ce do nanqdzi
Pakiet nr 5 - Preparaty myj4ce do ciala
Pakiet nr 6 - Preparaty do dezynfekcji metod4 zamglawiania

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal1cznik nr 2 do niniejszego Zap5iania
Ofertowego.
2.2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza mozliwoSci skladania oferl czgsciowych.
2.3. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z podpisania unlowy po wylonieniu najlepszej
oferty.

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ternrin realizacji umowy 24 m-ce od daty zawarciaumowy.

4.

4.1 Oferta na dostawg Srodk6w czystodci do SPZOZ w Lukowie (Zal4c:znik Nr l).
4.2 Formul arz asortymentowo-cenowy (Za\4cznik Nr 2).
4.3 . Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo aktualne za{wiadczenie o wpisie do CEDIG"
4,4 Foldery, opisy techniczne, oSwiadczenie producenta lub karty katal:gowe produkt6w pozwalajEce

Zamaw iq 4cemu na stwi erdzenie s pelni ani a wym aganych p aram etr6rn.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Wykonawca moze zlo2yd tylko jedn4 ofertg.

5.2 Oferta musi by6 sporz4dzona z zachowaniem formy pisemnej pod r.ygorem niewaZnoSci.

5.3 Ofefta musi by6 podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4 Oferla musi byi sporz4dzona w jgzyku polskim.

5.5 Ofertg naleLy umie5cid w zamknigtyrn opakowaniu, uniemo:iliwiaj4cym odczytanie jego
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie vrinno by( oznaczone nazw4
(firmq) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

SPZOZ w tr ukowie

ul. Rogalifiskiego 3, 21-400 tr ukriw

i opisane: ,,Oferta na dostawg Srodk6w czystoSciowych do SPZOZ w tr,ukowie" Nie otwierai
przed dniem 20 stycznia 2020r,, godz. 10.00"



6. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT

6.1 Oferty winny byc i,.lohone w siedzibie
w sekretariacie (budynek administracji), w

6.2 Ofefta otzymana przez Zamawiaj4cego
zwr5cona Wykonawcy.

SP'ZDZ w tr ukowie przy ulicy Rogaliriskiego 3,
ternrinie do 20. 0L.2020r r. do godziny 10.00

po terminie skladania ofeft zostanie niezwlocznie

7, OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNINN DOTYCZACYCH TRESCI ZAPYTANIA
w CJA O ZUMIEWANIA SI

Z WYKONAWCAMI BIE] PRZE WIADCZEN
I DOKUMENTOW

7.1 Wykonawca mole zwr6cii sig do Zamawia.j4cego z proSb4 o wyjaSnienie tresci ZO, jednak
nie p6zniej niz do dnia 14.01. 2020r Zamawiajqcy niezwlocznie przeSle odpowiedzi do
wszystkich zaproszonych Wykonawe6wlzamielci odpowiedl na zapytania na swojej stronie
internetowej:
www.spzoz,lukow.pl (w z;akladce: ,,zam6wienia do kwoty 30000 euro").

72 Zamawiaj1cy \Myznacza do kontaktowania siE z Wykonawcami nw. osobE/y:

1, Grazyna Pietrych -tel.25 798 2001wewn. 207

2. Bozena J6zwiki -te]l.25 798 2001wewn. 2IZ" i21 060 579

1.3 OSwiadczeniil, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog4 byc przekazywane
przez strony za pomoc4 faksu lub e-maila. Pytania naleLy kierowai na adres:

SPZOZw N,ukowie
ul. Rogaliitskiego 3, 21-400 truk6w

fax: 25 '198 26 03, e-mail: zaopalrzenie@spzoz.lukow.pl

8, MIEJSCE I TERMIN OT\ilARCIA OFERT

8.1 Oferty zostan4 otwarte w siedzibie Zanawiaj4cego przy ul. Rogaliriskiego 3, pok. Nr B, wdniu
20.01.2020r. o godzinie 11.00
8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYS'TNIEJSZEJ

\. Przy wyborze ofert zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:
- cena (koszt) pakietu, waga60%o, spos6b oceny: Minimalizacja;
- ocena techniczna (jakosd), waga 40Yo, spos6b oceny: ocena na podstawie

pr6bek.
przedstawionych

Ocer-ry ofert w zakresie przedstawionych powyZej kryferi6w zostana, dokonane wedlug nastgpuj4cych
zasad:
- oferla moze uzyskad l0 punkt6w
- ocena punktowa w zakresie ka2dego z kryterid,w dokonana zostanie zgodnie z formul4:
f) Cena-60oh
Minirnalizacja:



Pmin ofert y
Px,y: * Waga y * MP* ilo6i czlonk6w komisji

Poferty x,y

MP: Maksymalna iloSi punkt6w

2) Ocena jako56 - 40'h

Ocena jakoSci:
Px,y: suma punkt6w przyznanych * Waga y * ilo66 czlonk6w kornisji

Parametry brane pod uwagg przy oceniejakoSci i spos6b oceny:

Pakiet nr 5
l. wlaSciwoSci alergizuj4ce produktu:
brak odczynu - 5 pkt., kaszel lub draznienie oczu - 0 pkt"

2. dobra tolerancja preparatu przez skorE
brak odczynu - 5 pkt, draznienie, wysuszenie - 0 pkt.

Pakiet nr 4
1. dobre wlaSciwoSci myj4ce:
dobrewla6ciwoSci - 5 pkt,, slabe-0pkt.
2. dobra tolerancja materialowa:
preparat nieZr1cy - 5 pkt., prepant 2r4cy - 0 pkt.

Pakiet nr 6
1. wla(ciwoSci alergizuj1ce produktu:
brak odczynu - 5 pkt., kaszel lub draZnienie oczu - 0 pkt.
2. dobra tolerancja materialowa:
preparat nieZr4cy - 5 pkt., preparat 2r4cy - 0 pkt

Ostateczn4 oceng danej oferty stanowi suma ocen uzyskanych za poszcztJg6lne kryteria.
Zamawiaj4cy za ofertg najkorzystniejszl uzna ofertg ocenion4 naj,wr2"t zgodnie z opisanymi
krl.teriami.

Wszystkie obliczenia zostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch nriejsc po przecinku.
W przypadku gdy dwie lub wigcej ofert otrzyma tg sam4 liczbg punkt6w Zamawiaj4cy nie bgdzie
dokonywal dla tych ofert zaokr4gleri.
W przypadku wptynigcia jednej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniru Zamawiaj4cy nie bgdzie
dokonywal jej oceny punktowej.
Jezeli nie bEdzie moZna dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, 2e zostaly
zlolone dwie lub wigcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w, kt6rzy
zloLyli te ofefiy, do zloLeniaw wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Zamaw iaj 4cy ni e przew i duj e au kcj i e lektron icznej .

W toku badania i oceny ofert zamawrE4cy nrcZe i.1da( od wykonau,c6w wyja6niefl dotycz4cych
trelci zloZonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miEdzy zamawiaj4cym a wykonawc4
ne go cj acj i doty cz4cy ch zlolonej oferty.

Zamawiaj4cv poprawia w tek5cie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe
w obliczaniu ceny, niezwLocznie zawiadamiaj4c o tym wszystkich v/ykonawc6w kt6rzy zloLyli
oferly.



W przypadku rozbiezno5ci ceny podanej liczbq, i slownie jako prawidlowo Zamawiajqcy przyjmie
ceng wyraZon4 slownie.

10. UNIEWAZNIENIE POSITEPOWANIA

Zamawiajqcy uniewaZni postgpowanie w przypadku gdy:
. Zadnazofert nie bgdzie spelnia6 wymog6w okeSlonych w ZO,I cena najkorzystniejszej oferty przel<roczy warto56, jak1 zamawiajqcy moZe przeznaczyt na

finansowanie zam6wienia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie rnozliwo$d uniewaznienia postgpowaniabezpodaniaprzyc.zyny.

1 1. UDZIELANIE ZAMO\\/IENIA

1 1.1 Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlorLym w niniejszym ZO i stanowi oferlg najkorzystniejsz1z punktu widzenia
przyjgtych kryteri6w.

lL2 Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

I2.I. Cena oferty zostanie wyliczona przez WykonawcQ i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznikNr 1 do formularza oferty).

I2.2. Przy sporz4dzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie koszty zwiqzane z wykonywaniem przedmiotu zam6wienia,
niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.

Zgodnie z aft. 13 ust. I i 2 R.ozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swotrodnego przeplyr,vu takich danych oraz uchylenia dyrektyr,vy 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych - RODO) informujg sig, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki
Zdrowotnej w Lukowie, 21-400 tr-uk6w, ul, Doktora AndrzejaRogalifiskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel. (25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl,

3. Cele przetwarzania osobowych danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bEd4 w celu prowadzenia postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowi4zku prawnego ciqZ4cego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
P rzetw arzani e danych o s o b owych doty cz4cy ch wyrok6w skazuj4cych i naruszefi prawa (art.
10 RODO),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami PanilPana danych osobowych s4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefl publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w



dokumentach postgpowania mog4 by6 podmioty, zktorymi administrator zawarl umowg na
korzystanie z udostgpnianych przez nie system6w informatycznych, przy czym zakres
przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do mozliwoSci zafoznanLa sig z tymi
danymi w zwi4zku ze Swiadczeniem usfug wsparcia technicrmego i usuwaniem u*urii, u
podmioty Le zobowi4zane s4 do zachowania poufno$ci.

6. Okres, przez kt6ry dane osobowe bgd4 przechowywane
Dane osobowe sQ przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 usta.wy z dnia 29
Prawo zam6wieh publicznych, przez okres 4 lata od dnia zakohczenia
udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przeWacza4 lata, okres
obejmuje caly czas trwania umowy.
Uprawnieniaz a,rt.15 -2I RODO
Przysluguj4 Pani/Panu nastgpuj4ce uprawnienia:

- prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz otrzymaniaich kopii(art. 15 RODO);

- prawo do sprostowanla swoich danych osobowychr (art. 16 RODO);
- prawo 2Edania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
wyj4tkiem sytuacji okreslonych w przepisach prawa (art. 18 RODO);

8. Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
\zna Pani/Pan, i2 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych przez
Administratota narusza przepisy og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych.

9. Obowi4zek podania danych
Podanie przez Pania, Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje
niepodania okre5lonych danych wynikaj4 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

In fo rm acj e o ztuto mntyzowanym pod ej m owaniu d ecyzj i
Dane udostgpnione przezPaniqlPana nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w
tym w oparciu o profilowanie.

Informacje o ograniczeniach w nealizacji praw okreiilonych w art. 15 i 18
rozporz4dzenia20161679 (og6lne rozporz4dzenie o ochronie rlanych - RoDo).
Zamnwiaj4cy informuje, i2 w zwi4zka z:

1) art. 8a ust. 2 i 4 ustawy z dnia29 stycznin2004 r. Prawo zarm6wiefi publicznych:

- w przypadku gdy wykonanie obowi4zk6w, o kt6rych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporz4dzenia 20161679, wymagaloby niewsp6lmiernie duzego wysilku, zamawialqcy moLe
24dac od osoby, kt6rej dane dotycz4, wskazania dodatkowych informacji maj4cych na celu
sprecyzowanie Z4dania, w szczeg6lno6ci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego,

zgodnie z art. 8a ust. 3 i art, 97 ust. 1b Prawa zamdwiei publicznych skorzystanie z prawa do sprosto\/vania nie moie skutkowai zmianq wyniku
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieh umowy w zakresie niezl]odnym z ustawa Pzp oraz nie moie
naruszac integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznik6wjk.

stycznia 2004 r.
postgpowania o
przechowywania

7.

10

11



- wyst4pienie z Z4daniem, o kt6rym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzqdzenia 20161679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamow ienia publicznego;

2) art.97 ust. 1a ustlawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wief, publicznych,

- w przypadku gdy wykonanie obowi4zk6w, o kt6rych mowa w art. 15 ust, 1-3
rozporuqdzenla20I(i1679, wymagaloby niewsp6lmiernie duzego wysilku, zamawiaj4cy moae
24da(, od osoby, kt6rej dane dotycz4, wskazania dodatkowych informacji maj4cych w
szczeg6lnoSci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postgpowania o
udzielenie zam6wienia.

l(ykaz zalqcznikdw:
1. Formularz ofertowy,
2. Formulerz cenowy,
3. Oiwiadczenie o dopuszczeniu do

i produkt6w biob6j czych,
4. Wz6r umowy.

obrotu i u2ywania wyrob6w medycznych, produkt6w leczniczych

twierd




