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SPECYFIKACTA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6WIEN IA
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Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie :

na: ,,Dostawq iarzyn i owoc6w"

Kod wsp6lnego slownika CPV: 03200000-3

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowaqe
Publicznych * 6n1u 0J l{ lf .pod nr 6lbf 15'r'/,

w Biuletynie Zam6wie/r
ra,ywieszone na tablicy ogloszefi w

siedzibie Zamawiaj4cego w mieiscu publicznie dostqpnym w dniu 0l I'{ r. oraz
na stronie internetowej wr,lr,vzozsuchabeskidzka.p I w dniu AJ tl. 1l
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Znak: ZOZ.Y.0 l0 / DZP / 7 6 / 1,8

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej



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

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

TEL: (03s) a72-31-oo
FAx: (033) a72-3t-tt

e-maiI: zozsuchabeskidzka@wp,pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri pubiicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2075 r. poz. 2764 z p6iniejszymr zmianami),
zwanq dalej ,,ustawq", w trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza
r6wnowartoii kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. B usta',&y.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 1523)
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, iakich mo|e 24dai zamawiaj4cy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2016r. po2.7126),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2B grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wiei Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszefl UOPWE [Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia L6 kwietnia 1993r. o zwalczanit nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z
2 003r" Nr 153,po2.1503 2p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowej ZamawialEcy bqdzie jednakowo traktowa+ wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwei
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto6ci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelki e koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawarto6ciq wszystkich
dokument6w skladajqcych sig na SIWZ, kt6r4 nale2y odczylyvva( wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnos zonymr przez Zamawiaiacego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B', piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa jarzyn i owoc6w.
Szczeg6lor,ty opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci s4 szacunkowym
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zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
czqSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.
Z.2. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Z.S.Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wierl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Izam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
2.8. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowei.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.!0. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11 Wymagane Swiadectwa i normy.
Podczas dostawy dokonywana bqdzie ocena dostarczanych artykui6w, ze szczegolnym
uwzglqdnieniem parametr6w maj4cych wplyw na jako6t zdrowotnq 2ywno5ci.

Higieny osobistej dostawcy
) higiena osobista
D odziei ochronna
! stan zdrowia
Stanu sanitarno-technicznego Srodka transportu
) bie2qca czysto6i przestrzeni ladunkowej
) stan techniczny powierzchni ladunkowej, kt6ra powinna byi giadka, nienasiEkliwa, latwa do

utrzymania w czystosci
) obecno66 obcych zapach6w
) obecno5C ewentualnych innych towar6w przewo2onych w przestrzeni iadunkowei

mogqcych zagrozi6 jakoSci zdrowotnej przewoZonych towar6w
Stanu sanitarno-technicznego opakowah
> stan techniczny i sanitarny opakowari, w kt6rych dostarczany jest towar
fakoSci dostarczonego towaru

> kontrola parametr6w zewnqtrznych dostawy - wyglEd, barwa, zapach - odpowiednio do
dostawy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.
2.12. Cena oferty.

2.12.1. Cena oferty ma zawiera6 koszty:

- koszty dosawy
- podatek

W ofercie, ze wzglqdu na sezonowo56 cen nab2y poszczeg6lny asortyment wyceni6 wg. tsw.
cen Srednich.

Waluta ceny oferowanej ma by6 skalkukrwana w zlotych polskich.

2.72.2. Ceny okreSkrne w ofercie przetargowej bqdq kszaitowaty sig sezonowo, lecz nie mogq byi
wy2sze w stosunku do okolicznych dostawc6w.
2.13. Spos6b wyliczenia ceny oferty:

2.13.1. Cena oferty winna uwzglqdni6 wszystkie zobowiqzania i winna by6 podana w zlotych
polskich (PLN) cyfrowo i slownie.
2.73.2. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i skiadniki zwiqzane
z wykonaniem przedmiour zam6wienia. Cena moie bye tylko jedna i nie podhga ona zmianie
przez okres wa2no6ci oferty.
2.13.3. Cenq oferty stanowi suma warto5ci wszystkich jej ebment6w. Ceny powinny zawierai w
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IIl, Termin wykonania zam6wienia:
Do 31.12.2019r. bez wzglqdu na stopieri realizacji umowy.
Dosta$y odbywa6 sig bqdq sukcesywnie na podstawie zam6wiefi, stosownym transportem i

na koszt Wykonawcy.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.0 udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

ZamawiaiAcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.2. syttacja ekonomiczna lub finansowa:

ZamawiajEcy nie okreilil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoii techniczna lub zawodowa:

ZamawiaiEcy 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 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polega6 na zdolnoiciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego l4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu , 2e realiztjqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art.24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, r,uykonawcy mog4 polegai na zdolno3ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrea\izuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sE

wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkode poniesionq przez zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostepnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.
.fe2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajE spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawial'qcy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
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sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcq.
2.13.4. Warto66 jest to suma wszystkich jego skladnik6w kt6re sq iloczynem ilo3ci i ceny
jednostkowej netto x stawka VAT
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5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i Za do specyfikacji. Informacje
zawarte w o6wiadczeniu bqd4 stanowii wstqpne potwierdzenie, ie wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. O5wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaLdy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informac.ii o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
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 powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powotuje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.L specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyZei oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dziei zlo2enia nastqpuj4cych oiwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport Zywno3ci okre5lonym

6rodkiem transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem.
5.5.2. OSwiadczenie:
Dostawca powinien miei podjqte dzialania wdro2enia systemu HACCAP - do

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

o kt6rej mowa w art.86 ust.5 ustawy, zobowiEzany bgdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oSwiadczenia o przynale2no5ci Iub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art. 24 ust. L pkt 23 ustawy. Wrazze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawii dowody, 2e powiEzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e 24da( zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorc.jum, przedsigbiorcy prowadz4cy dziatalnoSi w formie sp6lki
cy,wilnejJ se zobowiqzani ustanowit Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiai4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Peinomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ZOL6/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. urz. uE L t1,9 z
04.05.2076, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnel w Suchej

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
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inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetvvarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U.z2Ol7 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a ie2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq pode,mowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RoDO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 R0DO prawo 2qdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osoborvych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust.2 RODO xxx;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu 0chrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art.17 ust.3lit. b, d lub e 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 przetwarzania danych
osobowych, gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

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

5.1. W niniejszym postqpowaniu o3wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli zamawiajEcy lub
wykonawca przekazui4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po5rednictwem Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta$y z dnia 18
lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznE, kaLda ze stron na 2qdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zloZona w formie pisemne,.
6.3. KorespondencjQ w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowi4zani wysylai 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)
872-3-L-L)..

6.5. Korespondenc;q w formie elektronicznei nale2y kierowai na adres:
zozs tr chabeskid zka @wp. p I
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6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okre6lone powyZej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiaiqcy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z treSciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cid siq do zamawiaiqcego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuie korespondenciq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nalq2y skladai do korica dnia, w kt6rym uptywa polowa terminrr ltit
skladanie ofert tj. do .....tF.....t t.ZOtgr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tre5ci specyfikacli:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczeh Agnieszka Haldyla, Agnieszka Pajerska.

VIII. Spos6b pzygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporz4dzii w )qzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczy6 nastqpuj4ce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzEdzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedtug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr
1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji { zalqcznik nr 2 i Za do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentuieca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do iego reprezentacji we wla6ciwym re.jestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

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

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

oferty muszE by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowaZnionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sktad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduie oraz iloSi wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzai alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zlo2yi tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnicA przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p62niej nii w terminie skladania ofert zastrzele,2e nie mogq one byi udostgpnione oraz
wykaie, 2e zastrzeitone informacje stanowiq tajemnicQ przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czQ3ci. CzQSi
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
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VII. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.



wymagane dokumenty okreilone w specyfikacji, z wyjqtkiem informac;'i bqd4cych w
ocenie wykonawcy taremnicA przedsiqbiorstvva. Informacje stanowiace taiemnicQ
przedsiQbiorstwa powinny byt zlo|one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaiqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai oferte przed uplyr,vem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianq. Calo5i powinna by(. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnieZ przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wJrcofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiqcy sprawdzi
skutecznoSi zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zio2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u
zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzre prowadzi6 do powstania u zamawiai4cego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj') towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto66 bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono 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 najniaszE cena dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiai4cy mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowi4zek rozliczyi.

8.13. Ofertq naleiy zlo2yi w zamkniqtei kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiAcy zachowanie w poufnoSci iei zawartosci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalnoi6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAM6WIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

,,Dostawq iarzyn i owoc6w"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /7 6 / 78

Nie otwierat przed 30.11.2018r.god2. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C, I tro

*w prApadfu Vtiary temiru *ladatia ofert ruhi upiui obowi47a14r,1 @ktuahy) temin
8.1.4.Wskazane jest, aby wykonawca umieicil w kopercie zawierai4cej ofertq r6wnie2

osobnq kopertq zavaeraj4ca dokumenty zastrzeilone, ie2eli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 8.10.
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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 Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
30,11.2018 r. godz. 10:00. Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 30.11.2018r godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaiqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w ptatnoSci zawarrych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie internetowei 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 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

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

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowiEzujqcego w Polsce.

10.4. WartoS6 ,est to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane ria i ich ra w ocenle.

2.Sposrib obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100ptk. = Cx Ranga (1000/o)
CK

gdzie: Cn - najni2sza cena zloZona w cato6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta

L

I

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena
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XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.L. Zamawia)4cy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1. v'ryborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dziatalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a tak2e punktacjg przyznanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lEcznE punktaciq,

Wg wzoru



72.7.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymagari dotyczqcych wydainoSci lub funkcjonalno6ci,

1 2. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podal4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informac;e, o kt6rych mowa w pkt. 1,2.1.1. - 12.7.4.zostana zamieszczone na
stronie internetowej.

12.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zio2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cei wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
rykonania umowy.

ZalEczniki:
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. O6wiadczenia wykonawcy - zai4czniknr 2,2a
4.Wz6r'JmoW - zatqcznik nr 3.
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XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do speryfikacii.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnei w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przysluguj4 r6wniei
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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