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w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0l0 / DZP I 07 I 20 Sucha Beskidzka dnia 07.01.2020r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIEN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na:,,Dostawa ceramiki budowlanei"

Kod wsp6lnego slownika CPV: 444110004, 44ltl7 008, 441,1,t8009, 4213t4000

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opgblikowane w Biuletynie Zam6wieri
riblicznych w dniu JiOl.2D.pod nr'50tI Lr91 . wywieszone na tablicy ogloszeri w
siedzibie 2amawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu lJ' OL lD r. oraz
na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu &1. Ol. A O
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L lnformacie og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajEcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEL: (033) a72-31-Oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl

..JJy/ffi H-',f,T:iH,"TIi"Yf !,,
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wieri publicznych (tekt iednolity: Dz. U. z Z0l9 r. poz.1B43), zwan4 dalej ,,ustawE,,, w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSd zam6wienia nie przekracza r6wnowartosd kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g ustawy.
1.3' Podsawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.l0 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
ustawa z dnia 29 srycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. tJ.z2079 r.poz. Lg43 zezm,),
Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra Przedsiqbiorczosci i
Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
Zqdat zamawiajEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. lJ. z 2T lipca 2016r. poz. 1726 oraz
D.U.z17 paidziernika 2018 r., poz. 1993),
Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia warto5ci
Zam6wie6 Publicznych {Dz. U. z 20L9r. poz. 2453),
Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 76 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartodci
zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek przekazyr,vania ogloszefi
UOPWE (Dz. U. z2o19r. poz.2450),
Kodeks Cywilny,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153,
poz. 1503 z p6i. zm)

1.5 w niniejszej procedurze przetargowei zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaiec zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przeirzystosci.

1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca sig, aby
oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowinia oferty oraz
podpisania umowy.
l.T.Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSciE wszystkich

dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6rq nale2y od.czytywat. wraz z ewentualnrmi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaiEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
szpitalna 22, Blok "B", pigtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wlenia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa artykul6w ceramiki budowlanel. szczeg6lowe

wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ.
opis ten nalety odczytywat..wraz z ewentualnymi zmianami treici specyfikacji, bqd4cymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do slwZ. opis ten nale2y
odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. podane irosci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy.zamawiaiqcy zastrzega sobie pra*o ..rygnr.li z zakupu
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czqSci asortymentu wynikaiacei z braku zapotrzebowania.
2.2. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladanie ofert czqSciowych.
2.4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Z.S.Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowel.
2.6. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego *ykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.T.Zamawiajqcy nie przewiduie wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70, Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
2.11. Ilekroi w niniejszej SIWZ przedmiot zam6wienia.iest opisany ze wskazaniem znak6w
towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim towarzyszE
wyrazy,,lub r6wnowa2ne".
W zwiqzku z tym dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie przetargowej innych materiat6w niZ
podane w zatqczniku nr 1a, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i
jakoSciowych nie gorszych ni2 okre6lone.
2.12. Wymagania bezpieczefi stwa do procedury przetargowei:
2.12.7. Naleiy dokonai klasyfikacji substancji / mieszaniny preparat6w chemicznych w
zalqczniku do SIWZ, oznaczajqc wlaSciwE substancjq lub mieszaning chemiczn4 odnoSnikiem
identyfikacyinyml :

a/ substancja lub mieszanina chemiczna wymaga,4ca karty
charakterystyki [Srodki niebezpieczne) , zgodna z zharmonizowanym
systemem klasyfikacji i oznakowania chemikali6w CLP

b/ substancja / preparat biob6jczy,
c/ substancja lub mieszanina chemiczna wymagaiEca reiestrac)i zgodnie

z RozporzEdzeniem KE [UE) nr 453 /2070 z 20.05.2010r w sprawie
reiestracii, oceny udzielania zezwolei i stosowanych ograniczeri
w zakresie chemikali6w IREACHJ.

d/ karta charakterystyki wykonana zgodnie z Rozporz4dzeni e UE 2015/830.
IIL Okres obowiqzywania umowy:
Umowa z wybranym DostawcQ zostanie zawarta na czas okre6lony - do 31..03.2021r.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegai4 wykluczeniu

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

4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawiaiacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna Iub zawodowa:
Zamawiai4cy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

V. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzie6 skladania ofert

o3wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i Za do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowit wstqpne potlvierdzenie, 2e wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
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5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w rvykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. ZamawiajEcy 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 udzialu w postQpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada takze oswiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcQ, kt6rego oferta
zostala naiwyiei oceniona, do zlotenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 S dni,
aktualnych na dzief zloienia nastqpuj4cych ojwiadczeri lub dokument6w:

5.5.1 Karty charakterystyki w formie elektronicznej aktualne na dziefi skladania
ofert, naleiy przekazywad aktualizacje kart charal<terystyki do Zamawiajqcego w
formie elektronicznej przez caly czas obowi4zywania umowy.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informac.ji,
o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaiacemu oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6re, mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloileniem
oSwiadczenia, wykonawca moie przedstawii dowody, Le powi4zania z innym
wykonawca nie prowadzq do zaki6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikaciq, zastosowanie majE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, iakich mo2e iqdat zamawiaj4cy od wykonawcy w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. wykonawcy mog4 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.

czionkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowiEzani 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 ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowi4zani do zloienia w ofercie pelnomocnicrwa
ustanawiai4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat. umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

5.10. KIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWTE ART. 13 RODO.
zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozpon4dzenia parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z pizeiwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. uE L itg z
04.05.2016, str. 11, dalej ,,RODO", informulg,2e:
' administratorem Pani/Pana danych osobowych.iest zesp6l opieki zdrowotnei w Suchel

Beskidzkief z siedzibE w Suchej Beskidzkiej, ul. S zpitalna 22;
' inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole opieki zdrowotnei iest pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

' Pani/Pana dane osobowe przetwanane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, ft6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. g oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2079 r. po2.1843J, dalej ,,ustawa
Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jei.eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obeimu.ie caly czas trwania
umowy;
obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana
dotyczqcych iest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikaie 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 dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

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

przetvvarzania danych osobowych z zasttze?eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO *+*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarz anie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art, 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstawq prawnq przetwarzania Panl/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.

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

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie s4

przekazywane drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. )e2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia
18 Iipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznl, kaida ze stron na iqdanie
drugiej strony niezwlocznie potlvierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi by6 zlo2ona w formie pisemnei.
6.3, Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowiqzani wysylaf bqdZ skladat na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34'200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjg w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:

zozsuchabeskidzka(owp.ol
6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ei

mo2e skutkowa6 tym, Ze zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznat siq z tre3ci4 przekazanej

informacji we wlaSciwym terminie.

. Wosntente: lnlornscla w q,n zokreste lest wynosona, Jezelt w odnleslenlu do danego adntnlsttotoro lub podntotu pnetworzalqcego tstntele

obowlqzek,i)yznoczenia lnspektora ochrony danych osobowych

" l,ly'asnlcnte: tkorrystanle z prowo clo sprosto]g/onlo nie noze skutkowat zmioaq wynlku NnQpo\ tonlo

o udztelenle zsndwlehta publtcznego snt zmlsnq postanowlet unowy w zakresle nlezgodnln z ustdwq Pzp oruz nle noac naruszst lntegrolnol.l
p roto kofu o r o z I e g o nlq czn I kdv
r- Wylasntenti prowo ao ogmnlczenlo przetwarzanlo nle mo zostosowonia w odnlesienlu do pnechowwonlo, w celu zapewnienlo korzystanla ze

froditw ochrony prawnel lub w .elu ochrony prow tnnej osoby lzycznej lub prawneJ, lub z uwagl na wazne wzgledy interesu publcznego Unit

Eu rc p el skl e) I u b po t t tNt o c zloh kow s kl e ga
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5.6. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wy)a3nienie tre3ci specyfikacii.
WyjaSnienia treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokon),wane zgodnie z art.
38 ustawy. Zamaviaj4cy preferuie korespondenciq w formie elektronicznei. Wnioski o
wyiaSnienie tre5ci specyfikacji nale2y przesylad na adres mailowy podany w punkcie 5.4.
w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma iwklejenie jej do innego dokumentu.

Wnioski i zapytania nale2y skiadai do kofca dnia, w kt6rym uplywa poiowa terminu lta
skladanie ofert tj. do ..Q11....0 z.zo z O r.

6.7. Kontakt w sprawach niezwiazanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacii:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka pajerska.

VlL Termin zwiqzania ofertq,
Wykonawca pozostaje zwiEzany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. OfertQ naleiy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale2y doiqczy6 nastqpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr
1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. 05wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidenc.ji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. O5wiadczenie RODO- zalqcznik nr 4.
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 zapobieZenia ich dekompletacii.
8.5. wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty musz4 byC parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. wskazane iest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowii spis tre6ci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodz4cych w skiad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie znaiduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycii rozwi4zafi alternatpvnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferfy.
8.9. Ka2dy wykonawca moLe zloiyt tylko iedna ofertq.
8.10. Zamawiaiecy nie ujawni informacii stanowi4cych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, ie2eli wykonawca nie
p6zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie, 2e nie mogq one byi udoitqpnione oraz
wkaie, ie zastrze2one informacje stanowia taiemnice przedsigbiorstwi. w takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqSci. czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne,, powinn a zawiera(. wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacii, z wyjqtkiem informac.ji bqd4rych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiace 

-tajemnica

przedsiqbiorstwa powinny byt. zloione w drugiej czqdci oferty oznacionej napisem
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,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nre bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo1yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiezku ze
zmianE. Calo6i powinna byt zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty rvykonawca winien zloiyi iednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoSi zlozonego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niei
zawarte nie zostanq odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajEcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
ustug, zamawiajqcy w celu oceny takie) oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry miaiby obowi4zek rozliczy6 zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 ZamawiaiAcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiai4cego obowiqzku podatkowego,
wskazuiac nazwQ (rodzai] towaru Iub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto66 bez kwoty podatku. Jeieli
zloiono ofertQ, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najni2sz4 cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajacy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako

,,cena brutto" nie moZe zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miai
obowi4zek rozliczy6.

8.13.Ofertg naleiy zloiy(. w zamkniQtej kopercie. Koperta powinna byt zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaiqcy iej
nienaruszalno5i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAM6WI EI.I PU S LICZNYCH

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

,,Dostawa ceramiki budowlanei"
Nr sprawy: ZOZ.Y.0l0 /DZP /07 /20

Nie otwiera6 prz ed 17 ,O2,2O2Or.godz. 11:00*

Dostarcz do Sekretariatu blok C, I I tro

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

).

*w ptnpadkn Vtiary temiw tkladaria ofert nakry rpiv[ obowi4TaleE @ktrulry) tennin

8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiEcei ofertg r6wnie2
osobna kopertQ zawieraiqca dokumenty zastrzei.o\e, ie2eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

mBr Sabi 1a Stec;e
strona 7



Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej niz do dnia
17,O2,2O2Or, godz. 10:00. Oferty zio2one po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mie,sce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu 17.O2.2020r,godz. l1.t00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie6ci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jakE za mierza przeznaczvi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostana zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X, Spos6b obliczenla ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrzeieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie wartoici cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokrqgleniem 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 specyfikacii podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie moie zawiera(. podatku VAT obowiEzuiqcego w polsce.

10.4. Wartodi iest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w,

a) Cena oferty Cn x 1 0 ntk. = C x Ranga

Cn - najni2sza cena zloiona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena 60o/o

Termin dostawy L0o/o Wg wzoru

IloSi pozostawionych Zamawiajqcemu
decyzji wyboru rodzaiu i jako6ci

produkt6w bez wplywu na zmianq ceny
ofe

30o/o Wg wzoru

gdzie:

CK
Wszelkie uousty i rabaty bedq odliczone od wartoSci kohcowej ofertv

mgr 5ab

Wg wzoru
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b) Termin dostawy

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy bqdzie oceniany.
Termin dostawy:( od 1-4 dni roboczych- 1 pkt,5 dni roboczych -0 pkt)x ranga

c) IIo56 pozostawionych Zamawialqcemu decyzii wyboru rodzaiu i,ako6ci produkt6w
bez wplywu na zmianq ceny oferty:
Za ka2dy produkt moiliwy do wyboru okreSlony w zal4czniku nr 1a do SIWZ Wykonawca
otrzyma 1 punkt.

In x 100 otk. = lx Ranga

lk
gdzie : fo -llo6C proponowana przez danego oferenta

fk - Naiwiqksza ilo6i zloiona w calo5ci zam6wienia
| - ilo6d punkt6w uzyskanych przez oferenta

Ocena koricowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryteria lvymienione w
punkcie 1.

XII. Informacie o formalno3ciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.7. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

12.1.1. wyborze najkorzystnieiszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, iezeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6ny zloiyli oferty, a takZe punktaciQ przyznanE ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i }qcznq punktacjq,
12.1.2. 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 r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci lub fu nkcionalnoSci,
12. 1.4. uniewaZnieniu postqpowania

- podaiec uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.7.1. i L2.1.4. zostanqzamieszczone na stronie
internetowej.

12,2, ZamawiajEcy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoie| siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq

o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie Lqdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XIII. Zabezpieczenle naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego

wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy'
Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacii.

I
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XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnei wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rej mowa wart. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zatqcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zat4cznik nr 1a
3. 0Swiadczenia wykonawcy - zalqcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
5. Zaiqcznik nr 4- R0D0.

t
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