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ISTOTNYCH WARUNK6W
ZAM6WIENIA
Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie
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w Suchej Beskidzkiej
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r. ofaz
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w
na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl
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I.

Informacie o96lne.
internetowej zamawiai4cego:
Zesp6l Opieki Zdrowotne,
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-3t-o0
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-3Sz

1. 1 Nazwa i adres zamawiaiqcego oraz adres strony

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych (tekst iednolity: Dz. U. 2Ol9 r. poz. 1843 z p6znieiszymi zmianamiJ,
zwanq dalej ,,ustawa", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza
r6wnowarto6i lnaroty okre3lonej 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.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
o ustawa z dni a 29 svcznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz. 1843)
r RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie iEdai zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz.1726),
. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wiei Publicznych (Dz. U. poz. 2254),
o Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych )est uzaleiniony obowi4zek
przekazywania ogloszeri U0PWE (Dz. U. poz, 2263),
o Kodek Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 z p6L. zm)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie .jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie o raz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzysto3ci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siQ,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6ciq wszystkich
dokument6w skladajEcych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawia!4cego.
1.8 Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B', piQtro IV, otaz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.
II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa jarzyn i owoc6w.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zai4cznik nr 1a do SIWZ. Opis ten nale2y
odczy@ai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqdEcymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane ilo6ci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesigcy.Zamawtajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacii z zakupu
czq6ci asortymentu wynikajEcej z braku zapotrzebowania.
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2.2. Wymagany

termin platno(ci wynosi 60 dni.

2.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czqSciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczor,lych
czeSci zam6wienia.

2.T.Zamawiajqcy nie przewiduje wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracA).
2.8. Zamawiai1cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewidu,e rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11 Wymagane 6wiadectwa inormy.
Podczas dostawy dokonywana bgdzie ocena dostarczanych artykul6w, ze szcze96lnym
uwzglqdnieniem parametr6w mai4cych wplyw na jako56 zdrowotn4 2ywnoSci.
I Irnr.,ai,ni a-., --.^^'^,il, L-,1-i ^ ,l ^1, n
lznntrnlnrrrcni o.
I
Higieny osobistei dostawcy
> higiena osobista
) odzie2 ochronna
F stan zdrowia
Stanu sanitarno-technicznego Srodka transportu
) bie24ca czystoSi przestrzeni ladunkowei
) stan techniczny powierzchni ladunkowej, kt6ra powinna byi gladka, nienasiqkliwa, latwa do
utrzymania w czystosci
F obecnoSi obcych zapach6w
F obecno5i ewentualnych innych towar6w przewoZonych w przestrzeni ladunkowej
mogacych zagrozi6 jakoSci zdrowotnei przewo20nych towar6w
Stanu sanitarno-technlcznego opakowai
! stan techniczny i sanitarny opakowari, w kt6rych dostarczany jest towar
f akoSci dostarczonego towaru
) kontrola parametr6w zewnqtrznych dostawy - wyglad, barwa, zapach - odpowiednio do
dostawy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.
2.12. Cena oferty.
2.12.1. Cena oferty ma zawierad koszty:

-

koszty dostawy
podatek
W ofercie, ze wzglQdu na sezonowo66 cen
cen 6rednich.

nabiy poszczeg6lny asortyment wyceni6 wg, Ew.

WaluE ceny oferowane.i ma byi skalkubwana w zlotych polskich.
2.12.2. Ceny okreSbne w ofercie przetargowei bqdq ksztaltowaty siq sezonowo, bcz nie mogE by6
wyZsze w stosunku do okolicznych dostawc6w
2.13. Spos6b wyliczenia ceny oferty:

2.13.1, Cena oferty winna uwzglqdni6 wszystkie zobowiezania iwinna byi podana w zlotych
polskich (PLN) cyfrowo i slownie.
2.73.2. Cena brutto podana w ofercie powinna obeimowai wszystkie koszty i skladniki zwiEzane
z wykonaniem przedmiobr zam6wienia. Cena mo2e byi tylko jedna i nie podlega ona zmianie
przez okres wa2noSci oferty.
2.13.3. Cenq oferty sEnowi suma warto6ci wszystkich jei ebment6w. Ceny powinny zawierae w
sobie ewenuralne upusty oferowane przez Wykonawcq.
2.13.4. WartoSi jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq ibczynem ibSci i ceny
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III. Termin wykonania zam6wlenia:
Do 31..12.2020r.be2 wzglqdu na stopieh realizacji umowy.
Dostawy odbywai siq bqd4 sukcesy,wnie na podstawie zam6wie6, stosownym transportem i
na koszt Wykonawcy.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia

4.1.O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie

podlegaja
wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonei dzialalnoSci zawodowe;,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno6i techniczna lub zawodowa:
Zamawiajecy 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 specyfikacji, w stosownych sltuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polegai na zdolno3ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego }4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii ZamawiajEcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaiec zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnojci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu 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
doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal siQ do udostgpnienia zasob6w, za
szkodq poniesionq przez zamawiaj4cego powstalq wskutek nieudostQpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Jezeli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaje spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zail4da, aby wykonawca w terminie okre5lonym przez
Zamawiaiacego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq3ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci
techniczne lub zawodowe Iub sytuaciq finansow4 lub ekonomiczna, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.
V.

O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyt. aktualne na dziefi skladania ofert
o5wiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr z i za do specyfikacji. Informacje
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w oSwiadczeniu bqdq stanowii wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o:iwiadczenie,
zawarte

o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie

ubiegajEcych sig o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka|dy z wykonawc6w wykazu.ie
spelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o5wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziatu 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 powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w
5.5. ZamawiajEcy

przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta

zostala naiwyZej oceniona, do zio2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni, 5 dni,
aktualnych na dziefi zloienia nastqpujEcych oSwiadczeri Iub dokument6w:
5.5.1. Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport 2ywno6ci okreSlonym
Srodkiem transportu - do potvvierdzenia odpowiednim dokumentem.
5.5.2. O6wiadczenie:
Dostawca powinien miei podjqte dzialania wdrozenia systemu HACCAP
do
potwierdzenia oSwiadczeniem.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacii,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynaleinoSci lub braku przynale2noSci do te.j samej
grupy kapitaiowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca moie przedstawiC dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie

-

zam6wienia.

W zakresie nie uregulowanym specyfikac,E, zastosowanie maje przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w
dokument6w, jakich moie 2qdai zamawrajqcy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzEcy dzialalnoii w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiqzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawia,acego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
5.7.

Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie

do

reprezentowania w

postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
5,9, KLAUZULA INFORMACY'NA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. L i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepll,wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. UE L ll9 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,RODO", informul'q,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Zesp6l Opleki Zdrowotnei w Suchei
Beskldzkief z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 2Z;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

m
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqda 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 bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2079 r. poz. 1843J, dalej ,,ustawa
Pzp" i

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 je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
obowiEzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselnrrencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 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 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania 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 dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
w zwi4zkuz art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. Z0 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych
osobowych, gdyi podstawq prawn4 przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiecego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami
6.1. W niniejszym postQpowaniu o(wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli zamawiaj4cy lub
wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem 3rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18

VI.

lipca 2002 r. o 6wiadczeniu uslug drogq elektroniczne, ka2da ze stron na ZAdanie drugiei
strony niezwlocznie poMierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Oferta musi byt zloiona w formie pisemnej.
6 3. KorespondenciQ w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiEzani wysyla6 bqdz skladat na
adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna ZZ, Z4-ZOO
Sucha Beskidzka .
6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka@wn.nl
6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreslone powyiej
mo2e skutkowa6 tym,2e zamawiai4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siQ z tresciE przekazanej
informacji we wiaSciwym terminie.
6.6. wykonawcy mog4 zwr6cic siQ do zamawiaiEcego o wyjasnienie tre6ci specyfikacji.
wyjasnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokonr,vane zgodnie z
art. 38 ustalvy. zamawrajqcy preferuje korespondencjq w formie elektroniczne,. wnioski
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o wyja6nienie tresci speryfikacji nale,y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
5.4. w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre(ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2y skladad do koica dnia, w kt6rym uplyvva polowa terminu na
skladanie oferr tj. clo ......L?..,to.zots..
6.7. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka pajerska.

VIl. Termin zwiqzania ofertE,
Wykonawca pozostaje zwiqzany zloUona ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.
VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nalezy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferry nale2y dolqczyi nastgpuj4ce dokumenty:

i

do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik
nr 1 do specyfi kacji.
8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wediug wzoru stanowiAcego zal4cznik nr
1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).
8.2.3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr Z i 2a do
8.2.1.

Wypelniony

podpisany przez osoby upowainione

srwz).
8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu izawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiEca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do.jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno5ci gospodarczej.
8.2.5. Zalqcznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.
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 ziqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmrany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad
oferty musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie ptzez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.
8.6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowei stanowil spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znaidu.ie oraz iloSi wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zaA 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 wykonawcamoie zlo|yi tylko jedna ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrze2e, 2e nie mogE one by6 udostqpnione oraz
Wkaie, 2e zasttzeione informacje stanowie taiemnicA przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czgici. Czqit
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okreslone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowi4ce tajemnicq
przedsiQbiorstwa powinny byi zloilone w drugiej czq3ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione", W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
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urawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.
8.11. Wykonawca mo2e zmienit lub wycofa6 ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloiy6 jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Calo56 powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajecy sprawdzi
skutecznoSd zlo2onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
8.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaiEcego obowiAzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niei ceny
podatek od towar6w i uslu& kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajac ofertq, winien poinformowai Zamawial4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazujac ich warto36 bez kwoty podatku. le2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowi4zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z naini2szE cenE dolicza siq podatek od towar6w i
uslug kt6ry zamawialAcy mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zkl z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego r,vykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie moie zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajacy bqdzie miat
obowiqzek rozliczyi.
8.13. Ofertq naleiy zloZyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byC zamkniqta w spos6b
gwarantujecy zachowanie w poufno6ci jej zawartosci oraz zabezpieczaiqcy iei
nienaruszalnoit do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:
Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOT, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZI AI. ZAM1WIEN PUB LICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:
,,Dostawq iarzyn i owoc6w"
Nr sprawy: ZOZ.V.070 / DZP / 7 I / L9
Nie otwiera6 przed 07.1L.2019r, .godz. 11:00*
Dosta

6

do Sekretariatu blok

*a prapadkx
rytiary temiru *ladania oJert ruleV a,pkai oboai4yjay (aktaalry)

8.1.4. Wskazane

C I

tro

*min

jes! aby wykonawca umie6cii w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2

osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zasvzeione,

jeieli zachodzi przypadek

okreSlony w punkcie 8.10.
IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.
oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

Blok C,

I

pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia

k *p.."*

O7.l1,20l9r. godz. 10:00. Oferty zto2one po terminie

zostanE zwr6cone zgodnie z art.

84 ust. 2 ustawy.
9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 07.l1..Z0l9r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiarqcy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w piatnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostane zamieszczone na stronie internetowej 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 wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc
po przecinku).

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

10.3.

brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.
10.4. Wartosd iest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.
XI. Krlteria oceny ofert, lch znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
eria i ich ran w ocenre.
Krlteria oceny
Ranga

l,Oceniane

Ceno

Spos6b oceny
Wg wzoru

lOOo/o

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

oferty

A. Cena

Cnx 100 otk. =Cx

Ransa f1000/n)

CK

gdzie

:

Cn - najni2sza cena zloZona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalnosclach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
L2.7. Zamawia)qcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1,1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, ie2eli jest miejscem wykonywania dzialalno5ci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli sq miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takZe punktaciq przyznanq ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i tEczn4 punktacjq,
1 2.1.2. 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 5, braku r6wnowa2no5ci lub
braku spelniania wymagari dotyczEcych wydainoSci lub funkcjonalnoSci,

I,

t
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12.1.4. uniewainieniu postQpowania
- podaiqc uzasadnienie faktyczne i

prawne.

Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.7. - 72.1.4. zostanqzamieszczone na

stronie internetowei.
72.2. Zamawiaj4cy prze3le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojei siedziby w celu podpisania umowy.
12.3. W przypadku wyboru oferty zloionei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq

udzielenie zam6wienia publicznego zamawialqcy mo2e Zqdai
umowy - umowy reguluj4cej wsp6Ipracq tych wykonawc6w.
o

-

przed zawarciem

XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umowy.

Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.

prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la DziaM ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XV. Srodki ochrony

ZalAczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.
2. Formularz asortymentowo- cenowy - zal4cznik
3. O5wiadczenia wykonawcy - zalqcznik nr 2, 2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
5. Zal4cznik nr 4 - o6wiadczenie R0D0.

b
mtr 5abina Steczek

nr

1a

Kler"r.nik pziulu ?4pricnb

zo?Ncfr a Bi:kidzkr
qafl leU6-r
{ Dzirlo*,

( podpis sporzqdzajqcego)

( podpis przewodniczqcego

9.t,.1

!.,..,4........

(data ipodpis za

e80)

Komisji Przetargowei)

strona l0

0i,",

