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Ogloszenie nr 599575-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Zesp6l Opieki Zdrorvotncj: Dostawa bon6rv torvarowych

OGI,OSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiEzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamr5wienie dotyczy projektu lub programu lvsp6lfinansowanego ze SrodkrSw Unii

Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

O zam6rvienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz uykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zamriwienie, obejmuje spolecznq i zawodolvq intcgracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ttst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamarviaj4cy

Nie

Postgpowanie przcprorvadza podmiot, ktrircmu zamarviaj4cy potvierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamalviajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postQporvania:

Postgporvanic jest przeprowadzane wsp6lnie przcz zamawiajqcych
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Nie

JeZeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane rvsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europcjskiej - majqce zastosorvanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafistwo Polska, tel.

+48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I I 1.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzei lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okeSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) wsPdLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (je^eli tlotyczy)t

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kaZdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskad

pod adresem (URL)
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Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na ktrircj zamieszczona bgdzie spccyfikacja istotnych warunk6w

zamowtenta

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgporvania jest ograniczony - rvigcej informacji moZna uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgporvaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przcslanie ofert lub wniosk6lv o dopuszczcnie do udzialu w

postgpolvaniu rv inny sposr5b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna $ymaga korzystania z narzgdzi i urz4dzefi lub format6w

plikriq kt6re nie sA og6lnie dostgpnc

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezpo5redni i bezplatny dostgp do lych na:i:,Qdzi mozna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZED IOT ZAMOWIENIA

ILI) Nazwa nadana zamr5wieniu przcz zamarviajqcego: Dostawa bon6w towarowych

Numer referency jny z ZOZ.Y.0l01DZP /7 1 I 17

Przed wszczgciem postgporvania o udzielenie zam6rvienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzai zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofcrt czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czqSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenic do udzialu lv postgpowaniu moina skladad lv

odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzcg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg5ci lub grup

cz95ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wicnia, na kt6rc mo2c zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, u.slug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania iv,ymogait ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzcbowania na innorvacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 4 443 szlvk bon6w towarouych papierowych

o nominale 50 zl (pi96dziesi4t zlotych) dla pracownik6w Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej

Beskidzkiej. Przez pojgcie bon6w towarowych naleZy rozumiei emitowane i oferowane przez

wykonawcg znaki legitymacyjne na okaziciela podlegaj4ce wymianie na towary lub uslugi w
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rozumieniu obowi4zujEcych ptzepis6w prawa, w szczeg6lnosci ustawy z 16.4.1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). \-1czna warloie

nominalna bon6w wynosi 222 150,00 zl. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert na bony

towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). Miejscem dostawy bon6w jest

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej kasa pok6j 105. Realizacja bon6w w palc6wkach

handlowych na terenie miasta Sucha Beskidzka i Mak6w Podhalanski (w tym sklepy

wielkopowierzchniowe sprzedaj4ce szeroki asortyment towar6w codziennego uzltku). Wymagany

asortyment dostgpny w sklepach akceptujqcych bony to: artykuly spo|ywcze, chemiczne i

kosmetyczne, odzieZowe, zabawki, artykuly papiernicze, dla domu, RTV.

IL5) Gl6wny kod CPV: 30199750-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartosi bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

moksymalna wartoit w calym okresie obowiqzyuania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupiw)

ll.7) Czy przewiduje si9 udziclenie zam6rviefi, o kt6rych mowa rv art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkodci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okrcs, w kt6rym realizowane bgdzie zamrirvienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktr5ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoitczenia:. 2017 -ll-22
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II.9) Informacje dodatkorvc:

EK A III: INFORMAC.IE O CHARAKTERZ

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM ITE CHNICZNYM

IIII. 1) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANTU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przcpisrirv

Oke6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnodci przy realizacji

zam6wienia wraz z infbrmacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczcnia okre5lonc w art. 2.1 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonarvcy na podstawie art. 24 ust.5

ustawy Pzp Nie Zamarviajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKT,ADANYCH PIiZLZ WYKONAWC4 W CELU

WSTEPNEGO POTWIEII.DZENIA, ZE NIE, PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu lyykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSrviadczenie o spelnianiu kryteririrv sclekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POSTDPOWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTdRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

rII.s.r) w ZAKRESTE SpEr,NrANrA WARUNK6W UDZTALU W pOSTQpOWANIU:

rII.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IIL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PR,ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWYPZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt lII.3) - tII.6)

Do oferty nale?y d,ol4czy(, nastgpujqce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowiqcego zalEcznlk nr I do specytikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie lrwania postgpowania). 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy wykaz plac6wek handlowych, sporz4dzony

wedlug wzoru stanowiqcego zal1cznlk nr la do specyfikacji. 3. Pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawc9 w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.
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Iv.l)OPIS

IV.1,1) Tryb udzielenia zamrlwienia: Przetarg nieograniczony

lY-l-2) Zamawiaj4cy 24da wnicsienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczck na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogriw elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia ofcrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siE zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlolenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloieniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ogroniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkttrencyjny, partnerslwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

8z13 2017-10-10. 08:14
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Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekc ji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umorvy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje siQ ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkone:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zioZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzEdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przervidziane jest przeprowadzcnic aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, ktrirych rvartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstarvionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:
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Nale2y podai, kt6re informacje zostanE udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4cze6:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV,2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 20,00

IloSi punkt6w handlowych 80,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rcj mowa rv art.21aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniat wszystkie oferty:

Przewidziane jesl zastrzezenie prawa do udzielenia zam6rvicnia na podstawie ofert wstEpnych bez
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przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

NaleZy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego Iub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozutiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informac je dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjncgo

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjaeji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bEdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w rym

wymagania techniczne urzqdzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postqpie6:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZyte go wykonania umowy :

Informacie dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zarvartej umolvy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym
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hnps:/fo zp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff I 9...

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (eieli dotyczy):



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ffl 9...

IV.6.2) Termin skladania ofert lub rvniosk6rv o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-11-08, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem):

Nie

Wskazai powody:

.lgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres u'dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje si9 unicwaZnienie postgporvania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2ctu Unii Europcjskiej oraz niepodlegajqcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzieloncj przez paristwa czlonkorvskic Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie

caloSci lub czg5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przerviduje sig uniewa2nienie postgporvania o udzielenie zamriwienia, jeZeli Srodki

slu2qce sfinansowaniu zam6lvicfi na badania naul<orve lub prace rozwojowe, ktrSre

zamawiaj4cy zamierzal przeznaczy(. na sfinansolvanie caloSci lub czqSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkorve:

ZALACZNIK I - INFOITMACJE DOTYCZACE OFERT CZ EScrowvcn
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