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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEL: (033) a72-3r-oo
FAx: (033) a72-31-tt

e-mail: zozsuchabeskidzka@wP.Pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 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 2075 r. po2.2164 z p6i,nieiszymi zmianami),
zwan4 dalej ,,ustawE", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza

r6wnowarto6i kwoty okre3lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11

ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz att.39 -46
Pzp.
1,.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2764 z

p62niejszymi zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, .iakich moie 24dat zamawiajqcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca2076r. poz.1726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
warto5ci Zam6wief Publicznych (Dz. U. poz. 225 4),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazy"wania ogloszeri U0PWE (Dz. U. poz. 2253),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 7993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z

2003r. Nr 153, po2.7503 z p62. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bgdzie jednakowo traktowai wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewnia.lqc zachowanie uczciwej
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci iprzejrzysto3ci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siq,

aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygotowujEc ofertg wykonawca winien dokladnie zapoznat. siq z zawartoscia wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczyrywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiai4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.

Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. opis przedmiotu zam6wienia
2.7. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa artykul6w spo2ywczych. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr 1a do SIWZ:

Pakiet nr 1- artykuly nabialowe i przetwory
Pakietnr2-mleko
Opis ten naleZy o dczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tresci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapltania Wykonawc6w. Podane ilo6ci s4 szacunkoi+ym
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zapotrzebowaniem na 12 miesigcy. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
czqSci asortymentu wynikaiecei z braku zapotrzebowania.
2.2. Wymagania dotyczqce iako3ci dostarczanych wyrob6w:
0ferowane artykuly nabialowe muszq by6 dobrej jakoSci. Na jakoSi wplpv ma:

- wyglqd o96lny: ksztalt (kostki, kr4Zki i itp.J , stan powierzchni,
- struktura i konsystencja,
- barwa charakterystyczna dla danego asortymentu,
- Swie2y smak i zapach.

2.3. Spos6b i termin dostawy.
2.3.1. Dostawa towaru: mleko ( pakiet nr 2) codziennie, w godzinach 5.00-7.00, pozostale
artykuly nabialowe trzy razy w tygodniu (poniedzialek, 5roda, piatekJ.
2.3.2. Dostarczanie artykul6w nabialowych do magazynu Dzialu Z),wienia Szpitala w Suchej
Beskidzkiej.

2.4. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.5. Zamawia)qcy dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych.
2.6. Zamawia)4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt5rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.8, Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.70. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.11. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.12. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13. Ilekrot w ninieiszei SIWZ przedmiot zam6wienia iest opisany ze wskazaniem
znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuie siq, 2e wskazaniom
takim towarzyszq wyrazy ,,lub r6wnowa2ne".
W zwiqzku z tym dopuszcza siq u.igcie w skladanej ofercie przetargowej innych material6w niZ
podane w zalEczniku nr 1a fpakiety 1, 2), pod warunkiem zapewnienia parametr6w
technicznych i .iakoSciowych nie gorszych ni2 okreSlone.
3, Wymagane Swiadectwa i normy.
3.1. Podczas dostawy dokonyrarana bqdzie ocena dostarczanych artykul6w, z uwzglgdnieniem
parametr6w, kt6re majq wptyr,v na jakoSt zdrowotn4 ZywnoSci.
Upowa2niony pracownik bgdzie dokonywal oceny poprzez skontrolowanie:

o Dokumentacii dostawy
> zezwolenie nadzoru sanitarnego na transport zywnoSci okreSlonym 6rodkiem transportu
> zapisy dotyczqce czyszczenia, mycia i dezynfekcji Srodka transportu ze szczeg6lnym
zwr6ceniem uwagi na daty zapis6w, rodzaje zastosowanych Srodk6w myjqcych i
dezynfekuiqcych
> zapisy z monitoringu temperatury dostaw iywno!;ci z rygorami termicznymi przechowy.wania

. Higieny osobistei dostawcy
> higiena osobista
> odziez ochronna
> stan zdrowia

. Stanu sanitarno - technicznego Srodka transportu
> bie2qca czystoS6 przestrzeni ladunkowej,
> stan techniczny powierzchni ladunkowej, kt6ra powinna byi gladka, nienasi4kliwa, tatwa do
utrzymania w czystoSci,
> obecnoSt obcych zapach6w,
> obecnoi6 ewentualnych innych towar6w przewoionych w przestrzeni ladunkowej mog4cych
zagrozi6 jakoSci zdrowotnej przewo2onych towar6w.

. Stanu sanitarno - technicznego opakowaf
> stan techniczny i sanitarny opakowa6, w kt6rych dostarczany jest towar 
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> prawidlowo66oznakowania opakowarilednostkowych/zbiorczych:
- nazwa,
- termin przydatnoSci do spo2ycia/ data minimalnel trwalo6ci,
- dane identyfikuj4ce dostawcq,
- warunkiprzechowywania,
- oznaczenie partii produkcyjnei,
- inne niezbqdne informacie w zale2noici od rodzaiu dostarczane towaru (znaki
weterynaryjne, warunki przechowywania, spos6b przygotowania itp.J.

o fakoSci dostarczonego towaru
> kontrola temperatury, w przypadku towaru o rygorach termicznych - pomiar temperatury
dostaw
> kontrola parametr6w zewnQtrznych dostawy - wygl4d, barwa, zapach - odpowiednio do
dostawy
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.

III. Okres obowiqzywania umowy:
Umowa z wybranym DostawcA zostanie zawarta na czas okreslony - do 30.09.2018r.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig rvykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajA warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postepowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:

Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:

ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno6i techniczna lub zawodowa:

ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w

punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do

konkretnego zam6wienia, lub jego czq3ci, polegad na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk5w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiEzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaiq na

wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbad.a,

czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wyklu czenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych rvyksztalcenia, kwalifikacji zawodor+ych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogE polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli

podmioty te zrealizulq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4

lvymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostgpnienia zasob6w, za

szkodq poniesion4 przez zamawiajqcego powstal4 wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.

fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuac.ia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez wykonawce
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warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
ZamawiajEcego zastApii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami Iub zobowi4zal
sig do osobistego wykonania odpowiedniei czq6ci zam6wienia, jeieli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuac.iq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwiqzku z art.24 ust.5 ustawy):
Z udzialu w postgpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sEd ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacy.jnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg )ego
majEtku lub sqd zarzqdzil likwidacjg jego maj4tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. po2.978, z p6Ln. zm.) lub kt6rego
upadlo3t ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo6ci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uklad nre przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majatku upadlego, chyba ze s4d zarz4dzil
likwidacjg jego maj4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtoSciowe (Dz.U.zZO75 r. poz. 233, z p62n. zm.).

V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udziatu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr Z i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w o5wiadczeniu bqd4 stanowii wstQpne potlvierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. 0Swiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym ka|dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji 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 postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada tak2e oSwiadczenie, o

kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.
5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta

zostala najwyiej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni,
aktualnych na dzie6 zlo2enia nastQpujecych oiwiadcze6 lub dokument6w:
5.5.1. Odpisu z wla6ciwego rejestru lub z centralnei ewidencji i informacii o dzialalno6ci

gospodarcze,, jeZeli odrgbne przepisy rvymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do rvykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1

ustawy, wystawionego nie wczesniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

5.5.2, Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport 2yrarno6ci okreSlonym
6rodkiem transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem.

5.5.3. OSwiadczenie:
Dostawca powinien mied podjQte dzialania wdroZenia systemu HACCAP - do

potwierdzenia oSwiadczeniem.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o kt6rej mowa w art.85 ust. 5 ustar{y, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynaleZnoSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczgnia wykonawca mo2e przedstawii dowody,2e powiqzania z innym
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wykonawca nie prowadzA do zakl6cenia konkurencii w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7 .leieli wykonawca ma siedzibq lub mieisce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1

specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt5rym
wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiace odpowiednio, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji powinny byi wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.9. le2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mieisce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rei dokument dotyczy, nie wydaie siq dokument6w, o

kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacii, zastepuie siq le dokumentem zawierajqcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do iego reprezentacii, lub oswiadczenie osoby, kt6rei dokument mial dotyczyi, zlo2one
przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyinym albo organem

samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub
mieisce zamieszkania rryykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby. Przepis punktu

5.8 specyfikacji stosuje siQ.

5.10. W zakresie nie uregulowanym speryfikaciq, zastosowanie ma,a przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2015 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia.
5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegad siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23

ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiEcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno3i w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegailcy siq o udzielenie zam5wienia
publicznego s4 zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajAcego Pelnomocnika, o kt5rym mowa w tozdziale VIII specyfikacji-
Pelnomocnictvvo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4

przekazywane faksem lub drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawia.iqcy lub wykonawca przekazuiq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po3rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczne, kaida ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2.Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnei.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysyla6 b4di sklada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowi4zani przesylai na numer (33)

872-37-11.
6.5. Korespondencjg w formie elektronicznei nale2y kierowa6 na adres:

zozsuchabeskidzka@wp.pl
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VII. Termin zwi4zania ofertE.
Wykonawca pozostaie zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od up}l,wu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleiy sporz4dzit w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dolqczyi nastqpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzEdzony wedlug wzoru stanowi4cego zai4cznik nr
1a do specyfikacji. fArkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O5wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji I zalEcznik nr 2 i 2a do
srwzJ.

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawce w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do.jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczei.

8.3. Wskazane .iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlEczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszE by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nionE do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane iest aby pierwszE strong oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sig znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzafi alternatywnych lub wariantorvych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduie odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelki e koszty zwiEzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
8.9. Ka2dy vrykon awca moze zloiyi tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informac.ii stanowiqcych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni, w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz
Wkaie, i,e zastrzezone informacie stanowiE taiemnic9 przedsigbiorstwa. W takrm
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czg6ci. Czgdi
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie

. Sra rsn. lnsprkror
o! rrE0i i.ri pu Hiqe)th
nsreeti,nrfuitff#-hqai

/

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powy2ej
moZe skutkowad tym, Ze zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z treSciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogE zwr6ci6 sie do zamawiaiqcego o wyja6nienie treSci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz iei ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgod e z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja3nienie treSci specyfikacji naleZy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcei kopiowanie tre6ci pisma i wkleienie .iej do innego
dokumentu.
Wllioski i zapytania nale2y sklada6 do korlca dnia, w kt6ryrn uplyrva polowa terminu n:t
skladanie oreit tj. ao .0.!.,9.1.,........20t7 r

5.8. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wy;'a5nianiem treSci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska.



wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiqbiorstwa. Informacie stanowiace taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo|one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem

,,lnformacje zastrzelone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiq4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.

85 ust. 4 ustawy.
8.11. Wykonawca moZe zmieni6 lub wycofa6 ofertg przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne

o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze

zmianq. Calo56 powinna byi zlo|ona w kopercie oznakowanei ,,ZMIANA 0FERTY'.
Wszystkie wymagania dotyczace skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlozyi. iednoznaczne pisemne

oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznos6 zloionego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej

zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
8.72.W przypadku zio2enia oferty, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u

zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i

uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowai ZamawiaiEcego, czy
rvyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaiacego obowiqzku podatkowego,

wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazui4c ich wartos6 bez kwoty podatku. fe2eli
zloiono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z na)nizszl cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
ustug, kt6ry zamawialEcy mialby obowiqzek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z lym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moze zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie miai
obowiqzek rozliczy6.

8.13. OfertQ nale?y z\o2yi w zamkniQtei kopercie. Koperta powinna by6 zamknigta w spos6b

gwarantujEcy zachowanie w poufno6ci iei zawartosci oraz zabezpieczajqcy jej

nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byt zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAI, ZAMOWIEI(I PUNIICZNYCI-I

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. SzpitalnaZZ
oFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Dostawa artykul6w nabialowych Pakiet nr ....,"
Nr sprawy: ZOZ.V.OlO /DZP /48/17

Nie otwierai przed 18.08.2017 r. godz. 11:00*

Dostarcz do Sekretariatu blok C I tro

*a prrypadka Vniary hminu tkladaria ofert ruh\1 npiui oboui4ryjary @ktrulry) remit
8.1.4. Wskazane jesg aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiecei ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawieral4ca dokumenty zastrzezone, je2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.
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IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Mieisce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiel,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
18,08.2017 r. godz. 10:00. 0ferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
otwarcie ofert odbqdzie sig w dniu 18.08.2017r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefl
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacie okreSlone w art. 85 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaiqcy zamie5ci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
a) kwoty, iakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloZyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikac.ii).
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie moZe zawiera6 podatku VAT obowiqzuiqcego w Polsce.

10.4. WartoSi jest to suma wszystkich lego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
iloSci i ceny )ednostkowei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich

2.Spos6b oblicz

A. Cena oferty

ania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

Cnx 100otk. =Cx Ran ga [100%)
CK

gdzie'.

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

72.1. Zamawiaj4cy poinformu.je niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
\2.7.\.wyborze najkorzystniejszej oferty, podajEc nazwe albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, jeZeli iest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonl+vania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty, a tak2e punktac.iq przyznanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert ilqczn4 punktacjq,

Starszr.Inspektor
dr zrnr6r,r iei puhliczal,ch

(h,f)Hltue
tuq. lsritut, Drlfusr.lhjdJlr

ll

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

lOOo/o Wg wzoru

w ocenle.

Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta



Xlll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale,ytego
wykonania umowy.

xIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci

odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la DziaM ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a (Pakiety 1,2)
3. OSwiadczenia wykonawcy - zalqcznik nr 2, 2a
4. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.
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12.7.2. Wkonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
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 r6wnowainosci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcionalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt5rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.1.4. zostan4zamieszczone na stronie
internetowej.

72.2. Zamawiaiqcv przesle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.\N przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cych siq

o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie iL4dai - przed zawarciem
umowy - umo$J,r regulujqcej wsp6lprace tych wykonawc6w.
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