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Ogloszenie nr 570324-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawe artykul6w spoiywczych - uzrpelnietrie

II

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dofyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogq ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoSd, lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wiqcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy riz

30%o, os6b

zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli
przeprowadzenie postqpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie
postgpowania:
PostQpo\ anie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Je2eli tak, naleZy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz
poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orzrz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajQcymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitatna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopotskie, paristwo
Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostQp do rarzgdzi

i wz4dzei

lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 o96lnie dostEpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ,TCEGO : Inny

(proszg okeSli6)

:

I.3) WSPOLNE UDZTELANIE ZAM6WIENTA (jeieti dotyczy)t
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez
kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
r ze

cz pozo staly ch zamawiaj 4cych)

:

r.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6
pod adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bedzie specylikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokumentr5w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie
Irury spos6b:

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

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
pisemnie
Adres:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzel6 lub format6w
plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskai pod
adresem: (URL)
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EKCJA

I

MI T ZAMoWIE

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaiecego: Dostawg artykul6w spozywczych'
uzupelnienie

II

Numer referencyjny: ZOZ.V.01 0 IDZP I 441 19
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
II.3) Informacja

o

moiliwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czESci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy

z

strzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub
rob6t budowlanych lub olweilenie zapotrzebowania i wymagafi

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest dostawa artykul6w spo2ywczych. Szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ - 2ywno56 dla dzieci i niemowl4t

II.5) Gl6wny kod CPV: 15884000-8
Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Calkowita warto6d zamdwienia (je2eli zamowiajqcy podaje informacje

o

wartoici

zam6wienia)'.

Warto5i bez VAI:
Waluta:

(w

przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupiw

-

szqcunkawa calkowita

wqrtoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

malrsymalna

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje
art.

134 ust. 6

sig udzielenie zam6wierfl, o

kt6rych mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub w

pkt 3 ustawy Pzpr Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowawart.6T ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamriwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupriwl

miesi4cach: /rzbdniach:
lub
data rozpoczgci

a:

Iu

b zakofrczenia : 2020-06-3 0

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.I) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre5lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa
Okeilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstary wykluczenia okre6lone w art.

24 ust.

I

ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrr.3)

wyKAz oswrADCZEr{ SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4)

wyKAZ oSwIADCZEilJ LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH qRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT

3

USTAWY PZP:
Zalqcznik rr 2

IU.s) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH qF(ZEZ
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WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART, 25 UST.

1

PKT

1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANTA WARUNK6W IJDZTALIJ W pOST{pOWANIU:
Zalqczrttk w 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PP(ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT

2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty naleiry dol1czy( nastgpuj4ce dokumenty: I . Wypelniony i podpisany przez osoby
upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 1 do specyf,rkacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby
upowa2nione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru
stanowi4cego zalqczntk nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. OSwiadczenia wymienione w

punkcie 5.1 specyfikacji (zalqcznikw2i2ado SIWZ).4. Pelnomocnictwo - do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w
postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentujeca wykonawcA w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5. OSwiadczenie RODOzal1cznik nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) oPrs
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetargnieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV,l.3) Przewiduje
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Nie
Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

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

ofert katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalo96w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga

sig

zloienia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie
Zloiertte oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, portnersrwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siE zlozenie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloZonychkatalo96w elektronicznych informacj i potrzebnych do
sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1,8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ogroniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nale2y podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, ktrirych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nate2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:
Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpief):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czen:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust.

I

ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, parttrerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezerie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
pr zepr ow adzenia ne gocj acj

i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi4zatia stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje
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nagrody:

Wstgpny harmonogram postQpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby

roz\iqzai:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV,4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licltacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzqdzefi informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoici

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

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

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

ll
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale2y wskazai zakres, charakter zmiar, oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowieri niniejszej

umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaZno6ci. 2. Zmiany postanowiefi niniejszej

umowy, sA dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nastqpilo obni2enie ceny jednostkowej
asortymentu, b) nast4pila zmiana sposobu konfekcjonowania c) wprowadzony zostanie do
sprzeddiry przez wykonawcg produkt zmodyfikowany/ udoskonalony d) wyst4pil przej6ciowy brak

produktu z przyc zyn lelacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objQtego umow4. e) zmiany stawki podatku

VAf - zwi4zanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT
i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, f1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT w
ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejdcia w Zycie aktu prawnego

zmieniaj4cego stawkg, g) zmiana cen producenta do 5% ceny jednostkowej

-

w tym przypadku

wymagana jest pisemna informacja Dostawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie

p6lniej niz 3

dni przed proponowana zmian4 oraz zgoda Zamairaj4cego, h) zmiana cen producenta powy2ej

l0% ceny jednostkowej - w tym przypadku wymagana jest pisemna inlormacja Dostawcy, z
odpowiednim wyprzedzeniem, nie p62niej niz 3 dni przed proponowana zmianq,
udokumentowanie jej zmiany przez producenta w postaci zaSwiadcz enia oraz zgoda
Zamawiaj4cego.
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IV.6,l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeti dotycT).

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6,2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Dara'. 20 19 -07 -16, godzina:

1

0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazai powody:

Jgzyk lub jEzyki, w jakich mogq byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV,6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzQcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie
calo6ci lub czgSci zam6wienial Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewatnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zamriwieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re
zamawiajqcy zamierzal przeznaczy(, na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALA CZNIK I.INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE SCIOWYCH
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