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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKAC]A
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Sucha Beskidzka dnia 29.03.2019r.

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

pEetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

Kod wspilnego slownika CPV: 635L1000-4

siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym
na stronie internetowei wrr,trzozsuchabeskidzka,pl w dniu

na: Zorganizowanie wycieczki do Zamoicia i Roztocza dla pracownik6w
Zespolu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakladowego Funduszu

Swiadczeri Socjalnych

Ogloszenie o zarn6wieniu zostalo opublikpwane w Biuletyni
eiblicznych w dniu 0l 0kl9.poa nr'5tl 9lU . wywieszone
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L lnformacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego

Zesp6I Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-31-OO
FAx: (033) 872-31-tt

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabes ki dzka.p I

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych [tekst jednolity: Dz. U. z 2078 r. poz. 1986), zwanq dalei ,,ustawa", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto66 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto5ci kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia29 stycznia2}D4r. Pzp, ftekst iednolity: Dz. U.z2O78 r. poz. 1986J,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moLe i4da(. zamawiaiqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U.227 lipca 2076r. poz.1726 oraz
D.U.z77 paidziernika 2018 r., po2.7993),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 20\7 r. poz. 247 7),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wieh oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiazek
przekazywania ogloszeri UOPWE {Dz.U. z 2017r. poz. 2479),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 753, poz. 1503 z p6t. zm)
1.5 W ninieiszei procedurze przetargowei ZamawiaiEcy bgdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajEc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i przejrzysto6ci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z pruygotowaniem i zloZeniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

l.T.PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladaiEcych siq na SIWZ, kt6ra naleiy odczywat. wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacli istotnych warunk6w zam6wienia iest udostQpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.ol.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
l.OlrreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie wycieczki Wycieczka do Zamo6cia i Roztocza w
terminie :25-26lipca 2019r. dla pracownik6w Zespolu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z
Zakladowego Funduszu Swiadczeh Soclalnych:
2.2. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
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2.2,1,, Zamawiai4cy ka2dorazowo potwierdzi realizacjq imprezy na 30 dni przed terminem
wycieczki.

2.2.2. lstnieie moiliwoS6 dokonania przedplaty maksymalnie do 500/0 warto5ci potwierdzonej
imprezy. Ostateczne rozliczenie nast4pi do 14 dni po zakoriczeniu imprezy.

2.2.3. Zamawiaiqcy zastrzega sobie mo2liwoS i rezygnacii z imprezy jeieli nie zbierze
odpowiedniel liczby uczestnik6w.

2.2.4. Godzina v,ry1azdu podana w programie przez zamawiaj4cego moie ulec zmianie, godzinq
wyjazdu poda.je Wykonawca w programie wycieczki.

2.2.5. Wykonawca jest zobowi4zany do podstawienia autokaru co najmniej p6l godziny przed
planowany odjazdem.

2.2.6. W przypadku gdy podstawiony przez Wykonawcq autokar nie zostanie dopuszczony do
iazdy z uwagi na zly stan techniczny, Wykonawca w czasie iednei godziny od
planowanego wyjazdu podstawi inny sprawny technicznie autokar.

2.2.7 , W przypadku awarii autokaru na trasie, Wykonawca zobowi4zuje siq do usuniqcia
usterki lub do podstawienia autokaru sprawnego technicznie ciqgu 2 godzin od
uiawnienia awarii.

2.2.8. W przypadku niemo2liwo6ci wykonania obowiqzku wynikaj4cego z ust. 5, Wykonawca
zobowiqzuie siq do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyZywienia i noclegu na koszt
Wykonawcy.

2.2.9. Wykonawca zobowiqzuje sig do podania rozkladu mie.jsc w autokarze na dwa tygodnie
przed ustalonym terminem wyiazdu.

2.2,10. Wykonawca ( kierowca autokaru) jest obowiazany posiada6 aktualny (z terminem
wa2no6ci 1 miesi4c od daty wydania) protok6l stanu technicznego kontrolowanego
po.jazdu wydany przez policiq lub stacjq obslugi samochod6w. Kopiq protokolu
wykonawca przesyla Zamawiaiacemu na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

2,2.77. Zamawiaiacy mo2e zglosid na policjg sprawdzenie trzeZwoici kierowc6w w dniu
wyiazdu.

7.2.12. Pilot wycieczki jest zobowiqzany przed zakofczeniem wycieczki do rozliczenia sig z
uczestnikami wycieczki z pobranych od nich pieniqdzy na bilety wstQpu do zwiedzanych
obiekt6w,

2.3. Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
2.4, ZamawiajEcy nie dopuszcza skladanie ofert czg6ciowych,
2.5. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2,6. Zamawiai4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
2.7 .Zamawiaiqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia,
2.8. Zamawiai4cy nie przewiduie wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracQ).
2.9, Zamawiai4cy nie przewidure zawarcia umowy ramowej.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.7L. Zamawiaiqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

III. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta na czas realizacji zam6wienia.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaiE

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

4.2.1. kompetenc;'e lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowe.j,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
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Za5wiadczenie o wpisie do Reiestru Organizator6w Turystyki i Po3rednik6w
Turystycznych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o uslugach turystycznych (tekst jednolity Dz.U 2075, poz.787 , 73-34)

4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Dokument potwierdzajEcy, 2e rv),konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia
na sumq gwarancyjnq min. 50 000,00 zt.

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

4.3. Wykonawca moZe 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 czq5ci, polegai na zdolnoiciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznei innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacli innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiai4cemu , 2e realizu)4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno5ci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiai4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajE na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbad,a,

czy nie zachodzE wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je3li
podmioty te zrealizui4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji }it6rych te zdolnosci s4
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowei lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zai sie do udostQpnienia zasob6w za
szkodq poniesion4 przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostepnienia tych
zasob6w, chyba ie za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaia spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zaiqda, aby wykonawca w terminie okre5lonym przez
Zamawiaiacego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czg3ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V, O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy rvykonawca musi d,ol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bgd4 stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega rvykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez r,lykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegai4cych sig o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk5w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji 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 iakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takie oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ii, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawce, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zloaenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dziefi zlo2enia nastgpuj4cych oSwiadczef lub dokument6w:

5.5.1. Wpis do wlasciwego reiestru organizator6w turystyki i posrednik6w
turystycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
uslugach turystycznych (tekst jednolity Dz.lJ 2076, poz. 187, 13-34) ze
wskazaniem zasiQgu terytorialnego wykonywania dzialalno6ci obejmuj4cej miejsce
rvycieczki, tj. posiada aktualne za6wiadczenie o wpisie do Rejestru Organizator6w
Turystyki i Po5rednik6w Turystycznych zgodnie z wymogami zawarq/mi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 7997 r. o uslugach (tekst .iednolity Dz.rJ 2016, poz. 187,
13-34) lub dokument r6wnowa2ny.
5.5.2.Oplacona polisa, a w przypadku .iej braku innych dokument ( np. gwarancia
ubezpieczeniowa) potvvierdzajAcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na sumq gwarancyjnq nie mniejsz4 niz 50 000,00 zt
wazny na okres trwania umowy.
W przypadku polisy zawartei na kr6tszy okres, zamawia,acy wymaga
dostarczenia nowej polisy do zamawiajECego na co naimniej 5 dni przed
uplyrarem terminu obowi4zylvania poprzedniej polisy.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustalvy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2noSci Iub braku przynale2no6ci do tei samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowo dy,2e powiEzania z innym
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majq przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz Ministra
PrzedsiqbiorczoSci i Technologii z dnia 76 pafdziernika 2018 roku w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e Lqdat. zamawiajAcy od lvykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno56 w formie sp6lki
cywilne.i) s4 zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajAcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiazani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajqcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera6 umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

5.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWTE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2OL6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zlcu z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2015, str. 1), dalel ,,RODO", informulq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchei Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwi4zanym zw fw postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona

zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przecho\,1/ywania obeimuie caly czas trwania
umowy;

. obowiEzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych .jest rrymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanyrrn
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselnvencje
niepodania okre3lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bqd4 podeimowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobolvych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych'-;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Z4dania od administratora ograniczenia

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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobourych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODo;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VL lnformacie o sposobie porozumiewania siQ ZamawiaiEcego z urykonawcami,
przekazywania o3wiadczerl lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W ninieiszym postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informac.ie s4
przekazywane drog4 elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna .iest forma pisemna. JeZeli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczn4, ka2da ze stron
na ZAdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

'Wa(nlenlet informacjo w qn zokresiejest Wmogana, jezeltv) odntestentu do ddnego admtntstratoro lub podmiotu przetuarzojqcego tstniele
obou,iqzek Wznaczenia inspektoru ochrony danych osobowych.
" WylaSnlenle: skorzystanie z prawo da sprostawonla nle no2e skutkowat zmionq *yniku postQpowanla
o uclzielenie zan6wienia publicznego ont zmtanq postonowiei unowy w nkresie niezgodnyn z ustawq Pzp oraz nie noze naruszat intesralnotci
ptotokotu oruz jego zalqcznikdw.
"'Wla{nlenlet prowo do ograniczenio przetworzonio nie ma zottoso$/anla w odnlestenlu do przecho\tlytyonto, w celu zapewnienio korzystania ze
itodkdw ochrcny prownej lub w celu ochrony prow innej osoby lrycznej lub pra$/nej,lub z uwagt na \uazne wzglQdy tntetesu publicznego Unii
Europejskiej lub panttua czlonkowkiego.
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6.2. 0ferta musi by(. zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej rvykonawcy s4 zobowi4zani wysyla6 bqdZ skladai na

adres: Zesp6t Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sa zobowi4zani przesyla6 na numer (33J
872-37-tt.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wn.nl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreslone powy2ej
moZe skutkowa6 tym, 2e zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznai sig z tre6ciq przekazanej
informacji we wla:iciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6cit siq do zamawiajqcego o wyja6nienie treSci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz lel ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiacy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji naleZy przesylad na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wkleienie jei do innego
dokumentu.
Wnioski izapytrnia nalejJjtktada6 do ko6ca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do .,...[l9.....04.20 l9r.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z rvyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. [33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zloZon4 oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty,
8.1. Oferte nale2y sporzqdzii w jgzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale?y dol4czy( nastepujace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiAcego zalqcznik
nr 1do spccyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr
1a do specyfikacii. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania].

8.2.3. O6wiadczcnia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Petnomocnictwo - do reprezentowania \,tykonawcy w postepowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, ieZeli osoba
reprezentuj4ca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacii we wla6ciwym reiestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Sporzqdzony na podstawie wymagaf, szczeg6lowy planu oferowanej wycieczki.
8.2.6.v'rykaz zrealizowanych wycieczek zawierajEcy: mie)sce realizacji, termin realizac.ji i

kr6tkq charakterystykQ wraz z potwierdzeniem ich nale2ytego wykonania.
8.2.7. wykaz zaproponowanych atrakcii, z dokladnym opisem.
8.2.8. oSwiadczorie RODO zai4cznik nr 4.

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

trwale zlqczonr: rv celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprau,ki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty muszE by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobg upowainionq do
reprezentowania wykonawcy.
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8.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowii spis tre6ci zawieraj4cy
rvykaz dokument6w wchodz4cych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siQ zna,duje oraz iloS6 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzait alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. Ka2dy wyko n awca moie zloLy6 tylko jedn4 ofertq.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiAcych tajemnicg przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli rvykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeze, 2e nie mogq one by6 udostqpnione oraz

Wka?e, iLe zasttzei,one informacje stanowi4 tajemnicA przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq3t
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informac.ji bqd4cych w
ocenie wykonawcy tajemnica przedsiQbiorstwa. Informacje stanowiAce taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czQ3ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zaslrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawial4cy nie bierze odpowiedzialno3ci za ewentualne
uiawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienid lub wycofai ofertq przed uplyvvem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostato zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmian4. Calo56 powinna byi zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY'.
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert ZamawiaiEcy sprawdzi
skuteczn066 zlozonego o6wiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niej
zawarte nie zostanA odczltane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.\2.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiai4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawia,Ecy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada.iqc ofertq, winien poinformowaf Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwg (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzii do iego powstania, oraz wskazujqc ich warto66 bez kwoty podatku. le2eli
zlo2ono ofertg, 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 najni'sz4 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaiAcy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiazku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako

,,cena brutto" nie mo2e zawierat podatku VAT, kt6ry zamawia)4cy bqdzie mial
obowi4zek rozliczy6.

8.13.0fertg nale?y zloiyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byt zamkniqta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnoSci je.j zawartoSci oraz zabezpieczajEcy iej
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Kiero w n; i'
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Nazwa i adrcs wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAi ZAMOWI EI.I PUSLICZNYC H

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

Zorganizowanie wycieczki do ZamoScia i Roztocza dla pracownik6w Zespolu Opieki
Zdrowotnei z dolinansowaniem z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socialnych

Nr sprawy: ZOZ.Y.070 / DZP / 20 / 19
Nie otwiera6 przed 10.04.2019r. godz. L1:00+

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I pigtro

pr1padkt.. ??li.zrt /emiru tkladttia orQt naha wpiur' obawi41ajAg @ktaalry) temit
8.1.4. Wskazane jcst, aby wykonawca umie6ci] w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w pu nl<cie 9.1.

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

Oferty naleZy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiei,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6fniej ni2 do dnia
10.04,2019 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 usta\ ,\,.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu 10.04.2019r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zc,rpolu Opieki Zdrowotne.i w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

9,3. Niezwlocznie fo otvvarciu ofert ZamawiajEcy zamieSci na stronie internetowei
informac,e dott czi]ce:
a) kwoty, jakq za lnierza przeznaczyt na sfinansowanie zamriwienia;
b) firm oraz adr"s6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
c) ceny, termif rr wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci

zawartych \\ ofertach.
Informacie te zostnnE zamieszczone na stronie internetowe, www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt ,'yrn zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia c,'ny.
10.1. Cena podana ,r olercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzezeniem : r'z1,padku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacli).
10.2. Wszystkie wir ll o(ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formular:' r ofcrgr nale2y poda6 ceng brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa .\'punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo r;rwierai podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. Warto6i jest . srrma wszystkich iego skladnik6w, kt6re s:1 iloczynem
ilosci i ceny jed ' sl l(owei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria ocen re rt, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
11.1.Oceniane krytt' r ich ranga w ocenir..

,""5T,flLxlh,_.,"l
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Kryteria oceny Ranga
Cena

6Oo/o Wg wzoru

Doiwiadczenie Wykonawcy looh wg wzoru

Dodatkowe atrakcje
( nie platne dodatkowo)

2Oo/o Wg wzoru

Standard hotelu 7Oo/o
Wg wzoru

11,2.Spos6b ob

A. Cena oferty

liczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteli6w.

Cnx 100ptk. =Cx Ran ga (600/o)

CK

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

Ilo56 zorganizowanych wycieczek

(wycieczki zagraniczne i/lub krajowe)

50

Powy2ej 3

Punkty przypisan e przez zamawiai4cego

100

Do x 100 otk. = D x ranga (10%)

c) Dodatkowe atrakcie ( nieplatne dodatkowo)
Zamawiaj4cy przyzna okre5lonq liczbq punkt5w na podstawie wykazrr.

W poni2sze.i tabeli przedstawiono warto5ci punktowe, jakie przyjmic zarnawiajqcy przeliczajqc
punkty oferty dla okreSlonej iloSci dodatkowych atrakcji :

I

xrt.,r . nl!rf r"l rout:"rcr

.r.i-" r:l$pla l0

IloSi dodatkowych atrakcji

Punkty przypisane przez zamawiajEcego

50

Spos6b ocenv

b) Do3wiadczenie Wykonawcy
Zamawiajqcy przyzna okre6lonE liczbq punkt6w na podstawie wykazu.

W poni2szej tabeli przedstawiono wartoSci punktowe, jakie przyjmic zamawial4cy przelicza.jqc
punkty oferty dla okreSlonej ilo5ci zorganizowanych wycieczek ( w oiir.esie ostatnich 3 lat, dla
grupy min. 50 os6bJ :

Dn
gdzie: Do - ilo56 pkt przyznana badanej ofercie

Dn - najwiqksza przyznana ilo56 pkt
D - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Do oferty naleLy dolEczyt wykaz zrealizowanych wycieczcl( zawieraiqcy: mieisce
realizacrl, termin realizacii i kr6tkq charakterystykQ wraz z potwierdzeniem ich
naleiytego wykonania.

Powy2el 1

100



Ao x 100 Dtk. =Axranga (Z0o/o')

An
gdzie:Ao - iloSi pkt przyznana badanej ofercie

An- najwigksza przyznana ilo56 pkt
A - ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta

Do oferty naleiy dolqczyt wykaz zaproponowanych atrakcii, z dokladnym opisem.

d) Standard hoteli (ranga 10%)
Standard hotcii ;i hotcle 4 gwiazdkowc- 100 pkt, hotelc 3 gwiazdkowe -0 pkt)

Ocena koficowa oferty jest to iloSi punkt6w uzyskanych za kryterium cena.

Xll. Informacie o forrn irlno3ciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umo\rr)/ w sprawie zam6wie nia publicznego.

72.7. Zamawia)qcy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.1.wyborzc n ajkorzystniejszej oferty, podai4c nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibQ

albo mir rr r' zimieszkania i adrcs, jczcli jcst micjsccm wykon),wania dzialalnoici
v/ykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mic jsce zamieszkania i adrcsy, jeZeli s4 micjscami wykonywania dzialalnoSci
\rykonawc6w, kt6rzy zlo|yli oferty, a takze punktaciQ przyznanE ofertom w
ka2dym l<r1'tcrium oceny ofert ilqczn4 punktacjq,

12.1.2. wykonr,, ,'ach, kt6rzy zostali wyklrrczeni,
12.1.3. wykon;r',,.ach, kt6rych oferty zostaiy odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypir(ll(ach, o kt6rych mowa w art. [i9 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spclniania wymagaf dotyczqcych wydajnoSci Iub funkcjonalno6ci,

12.1.4. uniewar,r'oniU postqpowania
- podajAc rzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacir., o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12-.'1.4. zostan1zamieszczone na stronie
internel o r\r('j.

12.2, Zamawiajqcy i zc(le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej 5i lziby w celu podpisania umorey.

12.3.W przypadli ,.'iroru oferty zloZoncj przcz rvykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie ir rirvienia publicznego zanrarvi.rjqcy nro2c 2qdat - przed zawarciem
umowy - umo\\ ' rcguluj4cej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenio !'ir lcTvtego lvykonania urnowy.
W niniejszym pr, .owaniu nie iest wynraganc wnicsicnic zabezpieczenia naleiytego
wykonania umor. '

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy star , i zrl4cznik nr 3 do spccylikacji

KierorJn:l
,rl.h z.-6'rGaYrb[,rrF]
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XV. Srodki ochrony prawnci.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochr',,rry prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6towe zasady wnoszenia ir,,dk6w ochrony prawnei
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dziirl \,'l ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecylih.rcji przyslugui4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ust,rrvy.

Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalAcznik nr 1.

2, Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. Oiwiadczenia wyk olawcy - zal1cznlk nt 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.

5. ZalEcznik nr 4 -RODO ,,,pofa O
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