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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo o ublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniu ..Q,9,lJlpoa n.
wywieszone na tablicv oelosze6 w
siedzibie Zamawiaiqcego w miejscu publicznie dostqp nvm w dni ,6ff.J3r1o,^,n
stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dn i; pI xll?
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I.

Informacie o96lne.
iadres zamawiaj1cego oraz adres strony internetowei zamawiaj4cego:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-00
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / vrww,zozsuchabes kidzka.pl
REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

1. 1 Nazwa

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1985), zwanq dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto56 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 lnaroty
okre6lonej 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 dnia 29 stycznia 2004r.P2p, (tekst jednolity: D2.U.22078 r. poz. 1986)

o
.

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie iqdat zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca 201.6r. po2.7726),
o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
6redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoici Zam6wief Publicznych (Dz. U. z 20 17 r. poz. 247 7),
o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowiqzek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. z 2077r. poz. 2479),
. Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji [Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz.1503 zp6t. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiajqcy bqdzie .jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci iprzejrzystoSci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem izlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.Przygotowujac ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6ciA wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywad wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.
lI. Opis przedmiotu zam6wienia
2.7. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w spoiywczych. Szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr 1a do SIWZ - iywno{t. dla dzieci i
niemowl4t
Opis ten nalezy o d,czylywat wrazz ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloici s4 szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy. Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo rezygnac,i z zakupu
czqSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.

r
ds z:

rr

[grAgr

-strona 2
.J

Zamawiaiqcy zastrzega sobie mo2liwo56 zmian iloiciowvch zamawianego
a<^rtlrmontr!

Ilrrrnrrrl w frrrrr zalrr.a<ia hcdzip

iloSciowo.

naaliznt

'.nr

!r,.rt^ (a.tfttrrar 2 Yrra

Wymagania dotyczQce iako5ci dostarczanych wyrob6w:
2.2. Wymagany termin platnoSci \ /ynosi 30 dni.
2.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
2.4, Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
2.6. ZamawiajEcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq6ci zam6wienia.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduie wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowei.
2.9. ZamawiajEcy nie przewiduie rozliczenia w walutach obcych.
2.70 . Zamawiajqcy nie przewidu.je zwrotu
koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2,11. Ilekrod w ninielszei SIWZ przedmiot zam6wienia iest opisany ze wskazaniem
znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuie siQ, ie wskazaniom
takim towarzyszq wyrazy ,,lub r6wnowa2ne",
W zwiqzku z tym dopuszcza sig ujqcie w sktadanej ofercie przetargowej innych material6w ni2
podane w zalEczniku nr 1a, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i
iakoSciowych nie gorszych ni2 okreSlone.

III. Okres obowiqzywania umowy i warunki dostawy.
Umowa z wybranym Dostawcq zostanie zawarta na czas okre5lony - do 30.06.2020r. Dostawca
zobowiezuje siq do dostarczenia towaru do 3 dni od daty zlo2enia zam6wienie.
IV.

Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4,1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy

nie podlegaja
wykluczeniu oraz spelniaje warunki udziafu w postQpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowe;,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. spacja ekonomiczna Iub finansowa:
Zamawiaiecy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno5i techniczna lub zawodowa:
Zamawiaiqcy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
4.3. W przypadku wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia warune( o kt6rym
mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacii musi spelnid ten spo6r6d wykonawc6w, kt6ry bqdzie
dostarczal produkty lecznicze.

V.

Oiwladczenia

lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w

postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dolEczyt. aktualne na dzief skladania ofert
o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 t 2a do specyfikacji. Informac.je
zawarte w o3wiadczeniu bqdq stanowi6 wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
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w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiajacy 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 udziaiu 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,akim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada takze o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.
5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe, informacii,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bgdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleino3ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oiwiadczenia, wykonawca moZe przedstawii dowody, Ze powiezania z innym
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
5.6. W zakresie nie uregulowanym speryfikacjq, zastosowanie maje przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i4dat zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
5.7. Wykonawcy mogE wsp6lnie ubiegad siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiAcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cl,wilnei) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
5.7.2W takim przypadku uykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowi4zani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiajEcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
udzialu

Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie

do

reprezentowania w

postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
5.9, XIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UEJ 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE fog6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 179 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiei, ul. S zpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej iest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentac.ja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
. Pani/Pana dane osobowe bgd4 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 przechowywania obe.imuje caly czas trwania
umowy;
. obowiEzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym
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o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekrvencje
niepodania okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 R0D0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeleniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ite prz etwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
udzialem

postqpowaniu

RODO;

nie przysluguje Pani/ Panu:

- w zwi4zkuz arl 17 ust.3lit. b, d lub e ROD0 prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawle art. 21 RODO prawo sprzeciwur wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyi podstaw4 prawnq pnetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art, 6 ust, 1 lit. c RODO.
VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq ZamawiaiQcego z wykonawcami,
przekazywania o$wiadczeh lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami
6.1. W niniejszym postgpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. leZeli
zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug drogq elektronicznE,
kazda ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Oferta musi byi ztoZona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sa zobowiEzani wysylaC b4dl skladat na
adres: Zesp6l 0pieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka

.

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleiy kierowai na adres:

zozsuchabeskidzka@wp.pl
6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreSlone powy2ej
mo2e skutkowai tym,2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznat siq z tre6cie przekazane,

informacji we wlaSciwym terminie.

zwr6cii siq do zamawiajecego o wyja3nienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia treSci specyfikacji oraz jei ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie treici pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu,
Wnioski i zapytania rlale2y skiada6 do kofica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie oferr ti. do *.07.2019r.

6.6. Wykonawcy mogE

tym nkrette Jest wymagana, je2ell w odntesteniu do danego adminisnatoru lub podmlotu ptzetwozajqcego lstnlele
k wJEn a c ze nl o I ns p e klo ro oc h r o ny d o ny c h os o b owy c h.
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rrodkdw ochrony prawnel lub w celu ochrony pravt innej osoby lzycznel lub pruwnel, lub z uwagl no wo2ne wzgledr tnteresu publtcnego Untt
EurcpelskteJ lub panstua cztonkowsktego
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6.7. Kontakt w sprawach niezwiezanych z wyiaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiQzania ofertE.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zloion4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.
VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzedziC w iqzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale|y dolqczyt nastgpuj4ce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zai4cznik
nr 1 do specyfikacii.
8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiAcego zalqcznik nr
1a do specyfikacii. [Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowaniaJ.
8.2.3. O3wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalEcznik nr 2 i 2a do

srwzl.

- do reprezentowania

wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujqca wykonawcQ w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana iako upowaZniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczej.
8.2.5. O6wiadczenie R0DO- zal4cznik nr 4
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b
trwale zlEczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre5ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w skiad
oferty muszE byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.
8.6. Wskazane.jest aby pierwsza stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierajqcy
nykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq zna.jduje oraz iloSt wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca rnoZe zloiy6 tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiaiqcy nie uiawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jeieli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeLe,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz
wykaLe, 2e zastrze2one informacje stanowia taiemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane ,est, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgici. Czqii
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenly okre5lone w specyfikacji, z wyietkiem informacji bqdEcych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsigbiorstwa. Informacje stanowiece ta,emnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo2one w drugiej czq6ci
oferty oznaczonej napisem ,,lnformacje zasttzeione". W przypadku gdy wykonawca nie
zabezpieczy odpowiednio poufno6ci informacji, ZamawiajEcy nie bierze
odpowiedzialnojci za ewentualne uiawnienie ich treici. Wykonawca nie moZe zasgzec
informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
8.11. wykonawca mo2e zmienic lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oswiadczenie o tym co ijak zostaio zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
8.2.4, Pelnomocnictwo

lti

r-)-

zmianE. CaIoSi powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiy( jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajecy sprawdzi
skuteczno66 zlo2onego oSwiadczenia w powiezaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niei
zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.W przypadku zto2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania

u

zamawiaj4cego obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
usiug, zamawiaiqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowi4zku podatkowego,
wskazujqc nazwQ (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
naikorzystnieiszei oferty lub oferty z na)niZszq cene dolicza siq podatek od towar6w i
ustug, kt6ry zamawiaiqcy mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierat podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyC.
8.13. Oferte nalely zloiyi w zamknigtej kopercie. Koperta powinna byi zamknigta w spos6b
gwarantuiacy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:
Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOT, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZI(A, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

,,Dostawa artykul6w spoiywczych - uzupelnienie
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP / 44 /19
Nie otlvierac przed 16.07.2019r. godz. 1.1:00+

Il"

Dostarczyd do Sekretariatu blok

C,

I piQtro

*w

pt1padkt 7niary temiw *ladaria ofen ruhry vpiui obowi4TajaE @ktttalry) temin
8.1.4. Wskazane iest, aby wykonawca umie5cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wniez
osobnE kopertq zawierajqca dokumenty zastrze|one, jeircli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.
IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.
Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
16,07,20l9r, godz. 10:00. Oferty zloZone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.
9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

OBvarcie ofert odbqdzie siq w dniu 16.07,20l9t, godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. S zpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre5lone w art. 86 ust.4 ustawy.
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9.3.

po otwarciu ofert

Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
aJ kwoty, jakq za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w lvykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

Niezwlocznie

obliczenia ceny.
w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z
przypadku,
zastrzeZeniem
o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii).
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc
po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowi4zuiqcego w Polsce.
10.4. Warto66 jest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

X. Spos6b

10.1. Cena podana

XI.

Krlteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert,

l.Oceniane

ria i ich ran

w ocenle.

Krlteria oceny
Cena

Ranga

Spos6b oceny

l00o/o

Wg wzoru

2.Spos6b oblicz ania warto6ci punktowei poszczeg6lnych
A. Cena

oferty

Cn

x

100

ptk.

=C

x

kryteri6w.

Ranga (10070)

CK

gdzie:

Cn - najniisza cena zlo2ona w catoSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalno5ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
12.1. Zamawia)qcv poinformuje ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1,7. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibe
albo mieisce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mieisca zamieszkania i adresy, je2eli sE miejscami wykonywania dzialalnojci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznanq ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjq,
72.1,.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i S, braku r6wnowa2no3ci lub
braku spelniania wymagai dotyczqcych wydajno3ci lub funkcjonalno3ci,
12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt, 72.1.7. i L2.1.4. zostan4zamieszczone na stronie
internetowe.j.
o
n

srrona B

l,r

12.2. Zamawiajqcy prze(le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.
12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq

udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy mo2e 2qdai
umowy - umowy regulujqcej wsp6tpracq tych wykonawc6w.
o

- przed zawarciem

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy,
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umowy.

Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.
XV, Srodki ochrony prawnei,

Wykonawry przyslugu,e przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugu,a 16wnie2
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zalqczniki:
L. Formularz oferty - zalqcznik nr L.
2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a
3. OSwiadczenia wykonawcy - zal4czniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
5. OSwiadczenie ROD0 - zalqcznik nr 4

s

ds

zr

EgI A

( podpis s

lQerowtrlk Dzirlu

laMallr

,o4W"r,w*

tor

llh
rz4dzajqcego)

"#::1"q
( podpis przewodnicz4cego

0t.0].tS
(data i podpis zatlvi

)

Komisji Przetargowej)

dt

strona 9

