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I. Informacje o96lnc.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqccgo oraz adres strony internetowcj zamawiaj4ccgo

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

TEL: (033) 872-31-oo
[AX: (033) 872-31-11

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzl<a.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

II. Opis przcdmiotu zam6wienia
2.1.'lankowanic do samochod6w Zamawiarqcego oraz agregat6w pr4dotw6rczych paliworaz

dostawa olei ismar6w, wyszczeg6lnionych w zalqczniku nr 1a i 1b do SIWZ (lokalizacja
stacji paliww odleglo3ci nie wiqkszel nii 5 km od siedziby ZamawiajqcegoJ.
Szcze96lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ. Opis ten naleiy
odczytywa(wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem

erlal! #5"q&'

1.2 1'ryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst iednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanq dalej ,,ustaw4",
w trybie przetargu nieograniczonego. Wartoii zam6wienia nie przekracza 16wnowarto66 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pz'p.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. po2.7579 ze
7.m.)

. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e Lqdai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca2076r. poz.1126),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
3redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych {Dz.U.poz.2477 229 grudnia 2017r.1,

. Rozporzqdzenie Prczcsa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wicri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przckazywania ogloszcfi UOPWE (Dz. U.po2.2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

. Kodcks Cywilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2 003 r. Nr 153, poz. 1503 z p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiajqcy bgdzie jednakowo traktowat wszystkie
podmioty ubiegajEce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno3ci iprzejrzystoSci.

1.6 Ofercnci ponosz4 wszclkic koszty zwiqzane z przygotowanicm i zto2enicm ofcrty. Zaleca sig,

aby olerent zdobyl wszclkic informacje, kt6re rnog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

1.7.1'rzygotowuj4c olcrtq wykonawca winien dokladnie zapozna( siq z zawartosciE wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6re nalezy odczytywai wraz z ewentualnyrni
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok 'B', pigtro IV, otaz na stronie internetowej
www.zozsLrchabesl<idzka.pl.



udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podanc iloSci sq szacutrkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacii z zakupu czeSci asortymentu wynikajEcej z
braku zapotrzebowania.

2.2. Wymagany termin platno6ci wynosi min. 30 dni.
2.3. Dostawca zapewni ciqgloSi sprzeda2y paliwa w miarq potrzeb Zamawiajqcego przez caly

okres trwania umowy codziennie, a wyjqtkiem moZc byi tylko Bo2e Narodzcnie Nowy Rok i
Wielkanoc.
Lista os6b upowa2nionych do dokonywania zakup6w i tankowania bgdzic stanowi zal4cznik
do umowy.

2.4. Wykonawca zobowi4zany bgdzie do wpisy"wanie w zestawicnic ( zalqcznik do faktury) cenq
z dystrybutora w dniu tankowania i stan licznika tankowanego porazdu.

2.5. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych na poszczeg6lne pakiety. Ofertg moZna
zlo2yd w odniesieniu do wszystkich czgSci.

2.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wien, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
Z.B. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przcz wykonawcq kluczowych

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

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).
2.L0. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.77. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.12. Zamawiajqcy nie przewidu,e zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wicnia:
Do 37.72.2019r. bez wzglgdu na stopieri realizacji.

IV, Warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiega6 sig wykonawcy, l<trirzy nie podlcgajq

wykluczeniu oraz spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowcj,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
o udzielcnie zam6wienia mogq ubiegad sig wykr.rnawcy, kt6rzy posiadajq koncesjq
na obr6t paliwami cieklymi zgodnie z ustawE z 10l(wietnia 1997r. o prawie
energetycznym, [dotyczy pakietu nr 1) do pakictu nr 2 ZamawiajEcy nie okrcSli]
warunku w tym zakresic.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.3. Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o ktrirych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polegai na zdolno(ciach tcchnicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczncj innych podmiotriw, niezale2nie
od charakteru prawnego iqczqcych go z nim stosunkriw prawnych.
Wykonawca, ktr5ry polcga na zdolno3ciach lub sytuacli innych podnriotriw rnusi
udowodni6 Zamawiajqcemu , 2e realizujqc zam6wicnic, br;dzic dysponowal niczbgdnyrni
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobolviqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przcz inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcg spelniania warunl<6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada,
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czy nie zachodzE wobcc tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-2 3.
W odnicsicniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegad na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sa
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionE przez zamawiaj4cego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasoh6w, cltyba 2c za nicudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
fezeli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu r,v postQpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zai4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wykaZe zdolno5ci
tcchnicznc lub zawodowe lub sytuaciq finansowq lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu occny, czy wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuac,i innych podmiot6w
na zasadach ol<reSlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowai niezbgdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiajqcym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunck +ECzEcy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostQp do ich
zasob6w, ZamawiaiEcy wymaga dokument6w, kt6re okre6laj4 w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
bJ spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonylvaniu zam6wienia publicznego;
dl czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doiwiaciczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnosci
d o tycz;}.

V. Oiwiadczenia lub dokumcnty potwicrdzaiEce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informac.je
zawarte w oswiadczeniu bqdq stanowiC wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunl<i udzialu w postQpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punl<cie 5.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiega.l4cych siq o zam6wicnie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powolujc siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobcc nich podstaw wykluczenia oraz spelnicnia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada takZe oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcic 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawia,Qcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawc9, kt6rego oferta
zostala najwyZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym nii 5 dni,
aktualnych na dziei zlozenia nastqpujqcych oSwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Aktualna koncesja na obr6t paliwami cieklymi w zakresie objgtym przedmiotem

zam6wienia (dotyczy pakietu nr 1).

*'as:il:



5.5.2. Dol<umcnty potwierdzaiEce, 2e oferowane dostawy spetniajq wymagania
Zamawiajqcego:
a) oSwiadczenie, 2e oferowane wyroby posiadaiE atesty dopuszczajqce do

obrotu istosowania na terenie Polski. Do wglqdu na ka2de wezwanie
Zamawiajqcego.

b) nale2y dokona6 klasyfikacji substancji / mieszaniny preparat6w chemicznych
w zalEcznikach do SIWZ ( pakietach) oznaczajqc wla6ciwq substancjq lub
micszaning chenricznq odnoSnikiem identyfi kacyjnym) :

- substancja lub mieszanina chemiczna wymagajqca karty
charaktcrystyki (Srodki niebczpieczne), zgodna z zharmonizowanynr
systenrem klasyfikacji i oznakowania chemikali6w GI IS.

- substancia / preparat biob6jczy,
- sr.rbstancja lub mieszanina chemiczna wymagaj4ca rejestracji
zgodnie z Rozporzqdzeniem KE (UE) nr 453/2010 z 20.05.2010r. w sprawie
rejestracji, oceny udzielania zezwolefi i stosowanych ograniczefi w
zakresie chemikali6w (REACH).

c) karty charakterystyki
d) poniZszc oSwiadczcnia :

- dzialaniu zgodnie z Rozporzqdzeniem (CLP (WE) nr 7272/2008 z
dnia 16.12.200Ur. w sprawie oznakowania i pal(owania substancji i
mieszanin,

- dla substancji mieszanin chemicznych wymagajqcych kart charakterystyki,
kt6rych producent nie umieszcza na stronie internetowej -oSwiadczenie
deklarujqce przesylanie aktualizacji kart charakterystyki do Zamawiajqcego w
formie elektroni cznej przez caly czas obowiqzywania umowy,

- dla substancji / preparat6w biob6jczych - oSwiadczenie, ie oferowane
substancje / preparaty posiadajq aktualnc pozwolenic na obr6t na tcrenie
Polski i 2e przedmiotowe zezwolenia zostan4 dostarczone na ka2de wezwanic
Zarnawia jzlccgo,

- dla substancji mieszanin chemicznych wymagaj4cych rcjestracji -
oSwiadczenie, ze zostaly zarejestrowane i 2e dokumenty rejestracyjne zostanq
dostarczone na kaid,e wezwanie Zamawiajqcego.

5.5.3. Aktualne dokumenty legalizacji dystrybutor6w
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac;i,

o kt6rej mowa w art. B6 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bgdzie do przekazania
Zamawiajqccmu o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynalcino(ci do tej samcj
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2cnicm
oSwiadczcnia, wykonawca moZe przedstawii dowody, ie powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenic
zam6wienia.

5.7.W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy
I{ozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2076 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iEd,ai zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenic zam6wienia publicznego [np.

czlonl<owic konsorcium, przedsiqbiorcy prowadz:1cy dzialalno56 w formic sp6lhi
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.U.2. W takim przypadku uykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zloaenia w ofcrcie pelnomocnictwa
ustanawiajEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
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Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do rcprczcntowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

5,9. KLAUZUI,A INIOITMACYINA NN PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzcnia Parlamentu Europclskiego i Rady [UIl) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylcnia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz.. UE L 719 z
04.05.2016, str. 1), dalei ,,R0D0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnci w Suchei

Beskidzkicl z sicdzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;

' inspel<torcnr ochrony danych osobowych w Zespole Opicki Zdrowotncj jcst I)an Marek
Sadowsl<i ernail masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana danc osobowc przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c I1ODO w cclu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana danc osobowe bqdey przcchowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zal<oriczenia postgpowania o udzielenie zam6wicnia, a jcieli czas
trwania umowy przekracz.a 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rcdnio I)ani/Pana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania ol<re(lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b9d4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowa ny, stosowanie do art.22 R0DO;

. posiad a I)an i/l)a n:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz;1cych;

- na podstawie art. 16 IiOD0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 1B R0DO prawo 2qdania od administratora ograniczcnia

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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2c przetwarzanic danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO:

. nic plzyslrrgujc I)ani/l)anu:
- wzwiEzkuzart. 17 ust.3lit. b, d lub c RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przctwarzania danych
osobowych, gdy2 podstawq prawn.l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
icst art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' WyJolnienie: informacja w tym zokresie jestwymagano, jeieli w odniesieniu do donego adminisLrotora
luh poclmiotu przedvoft.ojqcego istnieje obowiqzek wyznoczenio inspektora ochrony datlych osoboryych.

" wyjoinienie: skorzystanie z prdwa do sprostowania nie moie skutkowat zmianq w)niku postgpowania
o udzielenie zomdwienio publicznego otli zmianq postanowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq
Pzp ora?. nie moie naruszae integrolnolci protokolu oroz jego zolqcznikdw.
'"" Wyjalnlenle: prawo do ograniczenia przetwarzoniq nie mo zastosowania w odniesi iu do
przechowywania, w celu zapewnienio korzystania ze Srodkbw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi nq \.raine wzglqdy interesu publicznego unii Duropejskiej
I u b pa ti stwa czlonkowskiego,
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VL lnforrnacje o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumicwania sig z wykonawcami

6.1. W ninie.iszym postqpowaniu o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infbrmacje sq
przekazywane faksem lub drogE elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. .fe2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po5rednictwem fal<su lub przy uZyciu Srodk6w
komunikacji elektroniczne.i w rozumieniu ustawy z dnia 1t3 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2zldanic drugicj strony niczwlocznic
potwierdza Iakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnei.
6.3. Korespondencjg w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysytad bqdZ skladai na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-ZOO
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesylad na numer (331
872-37-1.r.

6.5. Korespondencjg w formie elektronicznej nalc2y kicrowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

6.6. I)rzcslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okrcslonc powy2ej
mo2e skutkowad tym,2e zantawiajqcy nie bgdzie m6gi zapozna6 siq z tre(ciq przekazancj
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 sig do zamawiajqcego o wyja6nienie treSci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 3B ustawy. Zamawiajqcy preferuie korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o ivyja5nienie tre3ci specyfikacji naleiy przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie trcSci pisma i wklejcnie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zlpytaltia trale-.;-X sktatlai do kotica dni:r, w kt(rryr:r uph,r,vl prrlowrr tL,rrnir)ir nJ

skl;rdanie otcrt tj. do .OLJH......20lBr.
6.8. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji: rel. (33) B7Z-33-

23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozon4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofcrt.

VIII. Spos6b przygotowania ofcrty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzit w igzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale|y dolqczyt. nastgpujqce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypclniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy Arkusz ccnowy, sporzEdzony wcdlug wzoru stanowiqccgo zalqcznik
nr 1a i 1b do specyfikacji. (Arkusz winien zawicrac wszystkic cwcntualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postQpowania).

U.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 spccyfikacji ( za*Ecznik nr 2 i 2a do
SIWZ).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
rcprezentowania wykonawcy w postQpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacli we wlaSciwym rejestrze lub
cwidencji dzialalno(ci gospodarczej.
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8.2.5. Zalqcznik nr 4 - o6wiadczenie ROD0.
8.3. Wskazane jcst aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazanc,cst aby wszystkic strony ofcrty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlqczonc w cclu zapobieienia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqccgo w sklad

oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowainion4 do
reprczcntowania wykonawcy.

8.5. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis treSci zawierajEcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rcj dany dokumcnt siq zna,dujc oraz ilo3i wszystkich stron ofcrty.

8.7. Przcdstawicnic propozycji rozwiqza{ alternatywnych lub wariantolvych nie bqdzie
brane pod uwagq ispowodujc odrzucenie oferty.

B.B. Wykonawcy ponoszq wszclkie koszty zwiqzane z przygotowanicm izlo2cnicm ofcrty.
8.9. Kaidy wykon awca moZe zloiy6 tylko iedn4 ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacii stanowiacych taiemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przcpis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencii, ie2eli wykonawca nie
p6iniej ni? w terminie skladania ofert zastrzeZe, 2e nie mogq one by6 udostqpnionc oraz
wyka2e, ie zastrzeione informacje stanowiE tajemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazanc jcst, aby ofcrta skladala siq z dw6ch rozdzic)onych czq(ci. Czq6i
pierwsza oz.naczona napisem ,,Dokumenty jawnc" powinna zawicrad wszystkie
wymaganc dokumenty okrcilone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bgdqcych w
ocenie wykonawcy tajcnlnicq przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny byi zloione w drugiej czQSci oferty oznaczoncj napiscm
,,lnformacje zastrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowicdnio
poufno3ci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialno6ci za cwelttualne
ujawnienie ich tre(ci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o l<t6rych ntowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

B.11. Wykonawca mo2e zmienii )ub wycofa6 ofertg przcd uplywent tcrntinu skladania ofcrt.
W przypad)<u zmiany 6[611y wykonawca winien z]o2y6 jcdnoznacznc piscmnc
o6wiadczenic o tym co i ,ak zostalo zmicnione oraz dokumenty wymaganc w zwiqzkt ze
zmianq. Calo66 powinna by( zloiona w kopercic oznakowanej ,,ZMIANA OFEIfTY".
Wszystkic wyrnagania dotyczqcc skladania ofert dotycz;1 r6wnie2 przypadku zntiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2yt jednoznacznc piscmnc
oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawlaiEcy sprawdzi
skuteczno66 zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami z.loionym\ w ofercie,
kt6rej dotyczy vuycofanie. W przypadku skutecznego wycofania ofcrty informacje w niej
zawarte nie zostan4 odczytanc - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

B.l2.W przypadku zloienia ofcrty, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u
zamawiajqccgo obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zanrawiajqcy w cclu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatcl< od towar6w i ustug, kt6ry mialby obowiqzck rozliczyi zgodnic z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajEc ofertq, winien poinformowai Zamawiaj4ccgo, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaiEcego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczcnic bqdzic
prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuiEc ich warto6i bez kwoty podatku. .feZeli
zlo2ono ofertQ, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u Zantawiaj4ccgo obowi4zku
podatkowcgo zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ccny
najl(orzystnicjszcj ofcrty lub ofcrty z najniiszq ccnq dolicza siQ podatcl( od towar6w i
uslr-rg, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqz)<u z, tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wyl<onawcg w ofercic jako
,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowi4zek rozliczyi.

8.13. Ofertg nale|y zloiy( w zamkniqtej kopercie. Kopcrta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz. z.abez,piecza jqcy jcj
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nienaruszalllo6i do ternrinu otwarcia ofert. I(operta powinna by6 zaadrcsowana wcdiug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
zESP6r. OPIEKT ZDROW0l'NEI

DZIAL ZAMowtEtt pugLtczr,rycH
34-200 SUCHA BESKIDZIfi, ul. Szpitalna 22

OFERl'A W POS'l'lil)OWAN IU NA:
Pakiet nr 1- tankowanie do pojazd6w i agrcgat6w prqdotw6rczych
ZamawiaiEccgo: etyliny bczolowiowej ,,95", oleju napqdowcgo oraz gazu I.pG
Pakiet nr 2- dostawa olei i smar6w

Pakiet nr..,,
Nr sprawy: ZOZ.V .010 /DZP / 67 /78

Nie otvvierai przed 15.10.2018 r. godz. 11:00*

Dostar i do Sekretariatu blok C, I tro

*prypadku ytiary temiw tkladatia o/rl uhry wptul abovi44i4L1 Qknu/ry) remit
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajqcej ofcrtq r6wniez

osobna kopertq zawierajeca dokumenty zastrzelonc, .jcZcli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz micisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Ofcrty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Illol< C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Bcskidzka, nie p6Tniej nii do dnia
15.10.2018 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminic zosranq zwr6conc zgodnic z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Micjscc itermin otwarcia ofert.
Otwarcic ofcrt odbqdzie slg w dniu 15.10.2018 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wicfi
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchel Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre6lone w art. B6 ust. 4 ustawy.

9.3. Niczwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej
informacjc dotyczEce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) lilm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloZyli ofcrty lv tcrrtrinie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunl<6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowcj www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogioszenie o przedmiotowym postepowaniu.

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

zastrzcZcnicm przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystl<ic warto6ci ccnowe nale2y podat w z,lotych (z zaol<rqglcnicm do ciw6ch micjsc

po przecinkuJ.
10.3.W Irormularzu oferty nale.iy poda6 ceng brutto (z podatl<icm VAl'). W przypadl<u, o

kt6rym mowa w punkcie ti.12 specyfikacji podana przcz wykonawcq ccna jako,,ccna
brutto" nie moZe zawierai podatku VA'l' obowiqzujqcego w Polsce.

1"0.4. Warto6d pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i cony jednostkowei netto x stawka VAT.

XL Kryteria occny ofcrt, ich znaczcnie oraz spos6b oceny otert.
11.1.Occniunc krytoria i ich ranga w ocenic.
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l(rytcria occny Ranga Spos6b occny

Cen a 60o/o wg wzoru

Wys o ko i 6 zaoferow o n eg o upustu
4Oo/o Wg wzoru

Pakiet nr 1

11.2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszcze96lnych kryteri6w. (Pakict nr 1)
A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga ( 60%J

CK

gdzic: Cn - najniisza ccna zlo2ona w cato:ici zam6wicnia
Ck - cena proporlowana przez danego ofercnta
C - iloSt punkt6w uzyskanych przez oferenta

Cena mo2e byi tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowo3ci cen ( 40%)
B) Upust Uk x 100 ptk. = U x Ranga

Un

gdzie : Un - najwy2szy upust zlozony w calo6ci zam6wienia
Uk - upu st proponowany przez dancgo oferenta
U - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Pakiet nr 2

7'ennin dostowy 7 0o/o

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.(Pakiet nr 2)
A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x Ranga ( 90%l

CK

gdzie

B. Termin dostawy

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaofcrowany termin bqdzic
oceniany wg wzoru.

'l n x 100 Dtk. = 'l'x Ransa f 100/n)
'Ik

gdzic : Tn - najl<16tszy tcrnlin ztoiony w caloSci zam6wienia
'fk - termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

srr

Kryteria oceny Ranqa Spos6b occny

Cena 9Oo/o wg wzoru

Wg wzoru

*,**:$ilo:*

Cn - najniisza cena zloiona w calo6ci zam6wicnia
Ck - cena proponowana przcz dancgo ofcrcnta
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez ofcrenta



XII. lnformacic o fbrmalnosciach, .iakie powinny zosta6 dopclnionc po wyborzc otcrty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam(iwienia publiczncgo.

12.7. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.L.1, wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwg albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo rniejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo micjsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wyl<onywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takic pr,url(tacjQ przyznai.il ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i Iqcznq punktacjq,

1 2.1.2. rvyl<ona',vcach, I(t6rzy zostali wykluczcni,
12.1.3. wyl(onawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzuccnia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, bral(u r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci h_rb funkcjonalno6ci,

12, 1.4. uniewa2nieniu postgpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacjc, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.1.4. zostan4 zamieszczone na stronic
intcrnctowcj.

72.2. Zanawtajqcy prze6le umowg wykonawcy, kt6rego olclta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojcl siedziby w celu podpisania umowy.

12.3, W przypadl<u wyboru oferty zloZonej przez wykonawc6w wsp6lnic ubiegajEcych siq
o r.rdzielcnie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moLc iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cei wsp6tpracq q/ch wykonawc6w.

13, Zabezpicczenie naleiytego wykonania umowy.
W ninrejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

14. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 i 3a do specyfikacii.

17. Srodki ochrony prawnel.
Wyl<onawcy przyslugujq przewidziane w ustawie 6rodki ochrony prawnej w postaci
odwotania oraz skargi do s4du. Szczeg6towe zasady wnoszenia (rodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispccyfikacji przysiugujE r6wnieZ
organizacjou] wpisanym na listg, o kt6rcj mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZatAcznil{i:
1.Irormularz oferty - zalEczniknr 1.

2. 0pis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 1a,
3. 0Srviadczenie wyl{onawcy - zalEcznil< nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalalcznil< nr 3 i 3a.
5. OSwiadczenie R0DO - zalQcznik nr 4
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