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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIEN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na:,,DostawQ artykul6w nabialowych"

Kod wsp6lnego slownika CPyi 15550000-0, 15540000-0, 1553000-2, 15512000-0,
033 33004-0

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri
Piblicznych w dniu0.Id.*poa nr 5'6P fl!rJ . w'ly'wieszone na tablicy ogloszeri w
siedzibie 2amawiajqcego w miejscu publicznie dosiqpnymw-dnirt 91,9I!.+. oraz na
stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pt * dniu .9.>.2.1..?D
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I. Informacie o96lne.
1. L Nazwa i adres zamawiaiacego oraz adres strony internetowej zamawiajEcego:

Zesp6t Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-3t-0O
e-mail; zozsuchabeskidzka@wp.pl
hfip / / www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-L2-7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane ,est zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefl publicznych [tekst iednolity: Dz. U. z 2019 r. po2.1843), zwan4 dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto36 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto5t kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.l0 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.

1,4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia2l}4r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 20L9 r. poz. 1843 ze zm.),

RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra Przedsiqbiorczo6ci i
Technologii z dnia 15 paidziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
Lqd,at. zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca
2076r. poz. LL26 oraz D.U. z 77 paidziernika 2018 r., poz. 7993),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiecego podstawq przeliczenia
wartosci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2079r. poz. 2453),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnla \6 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiEzek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz.U. 22079r. po2.2450),

. Kodeks C]ryvilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz,lJ. z 2019r.
Nr 1010 z p6Z. zml

1.5 W niniejszei procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaiqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystosci.

1.6 0ferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty. Zaleca siQ, aby
oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byt konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
l.T.PrzygotowujEc ofertg wykonawca winien dokladnie zapozna6 siq z zawartoSciq wszystkich

dokument6w skladajacych siq na SIWZ, kt6re nale2y odczyg,wai wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4c ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

IL Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykui6w spoZywczych. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zai4cznik nr 1a do SIWZ:
Pakiet nr 1- artykuty nabialowe i przetwory
Pakietnr2-mleko
Opis ten nale2y o dczytywa(. wraz z ewentualnymi zmianami tresci SIWZ, bqd4cymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. podane ilo5ci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesigcy. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
czqSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.
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2,2. Wymagania dotycz4ce lakosci dostarczanych wyrob6w:
Oferowane artykuly nabialowe muszE byi dobrei jako6ci. Na jako5i wptpv ma:

- lvyglad og6lny: ksztalt (kostki, kr4Zki i itp.) , stan powierzchni,
- struktura i konsystencja,
- barwa charakterystyczna dla danego asortymentu,
- Swie2y smak i zapach.

2.3. Spos6b i termin dostawy.
2.3.1. Dostawa towaru: mleko ( pakiet nr 2J codziennie, w godzinach 5.00-7.00, pozostale
artykuly nabialowe trzy razy w Wgodniu (poniedzialek, 3roda, pi4tekl.
2.3.2. Dostarczanie artykul6w nabialowych do magazynu Dziatu Zywienia Szpitala w Suchej
Beskidzkiej.

2.4. Wl,rnagany termin piatnoSci wynosi 30 dni.
2.5. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czQSciowych.
2.6. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantottych.
2.7. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7

Izam6wienie dodatkoweJ.
2.8. Zamawial4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego \ /ykonania przez wykonawcq kluczowych

czq6ci zam6wienia.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracQJ.

2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.11. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.12, ZamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.13. Ilekrod w ninieiszei SIWZ przedmiot zam6wienia,est opisany ze wskazaniem
znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuie siq, ie wskazaniom
takim towarzyszq wyrazy ,,lub r6wnowa2ne".
W zwiqzku z tym dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie przetargowe, innych material6w niZ
podane wzalEczniku nr 1a fpakiety 1, 2), pod warunkiem zapewnienia parametr6w
technicznych i jako(ciowych nie gorszych ni2 okreSlone.
3. Wymagane Swladectwa i normy,
3.1. Podczas dostawy dokonywana bqdzie ocena dostarczanych artykut6w, z uwzglqdnieniem
parametr6w, kt6re majq wplyw na iakoSi zdrowotnE zywno6ci.
Upowa2niony pracownik bqdzie dokonywal oceny poprzez skontrolowanie:

. Dokumentacii dostawy
> zezwolenie nadzoru sanitarnego na transport iywnoSci okreSlonym Srodkiem transportu
> zapisy dotyczqce czyszczenia, mycia i dezynfekcji Srodka transportu ze szczeg6lnym
zwr6ceniem uwagi na daty zapis6w, rodzaje zastosowanych Srodk6w myjqcych i
dezynfekuj4cych
> zapisy z monitoringu temperatury dostaw 2pvnoSci z rygorami termicznymi przechowl,wania

. Hi$eny osobiste, dostawcy
> higiena osobista
> odzie2 ochronna
> stan zdrowia

. Stanu sanitarno - technicznego Srodka transportu
> bieiEca czysto66 przestrzeni ladunkowej,
> stan techniczny powierzchni ladunkowe.j, kt6ra powinna byt gladka, nienasi4kliwa, latwa do
utrzymania w czystosci,
> obecnoSi obcych zapach6w,
> obecnoii ewentualnych innych towar6w przewo2onych w przestrzeni ladunkowej mogqcych
zagrozif lako6ci zdrowotnej przewo2onych towar6w.

. Stanu sanltarno - technicznego opakowaf
> stan techniczny i sanitarny opakowafi, w kt6rych dostarczany jest towar
> prawidlowo5C oznakowania opakowah jednostkowych /zbiorczych:
- nazwa,
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- termin przydatno3ci do spoiycia/ data minimalnei trwalosci,
- dane identyfikujqce dostawcq,
- warunkiprzechowywania,
- oznaczenie partii produkcyjnej,
- inne niezbqdne informacje w zaleino6ci od rodzaiu dostarczane towaru [znaki
weterynaryjne, warunki przechowywania, spos6b przygotowania itp.).

o fakosci dostarczonego towaru
> kontrola temperatury w przypadku towaru o rygorach termicznych - pomiar temperatury
dostaw
> kontrola parametr6w zewnqtrznych dostawy - wyglqd, barwa, zapach - odpowiednio do
dostawy
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoici towar zostanie zwr6cony Dostawcy.

IlI. Okres obowiqzywania umowy i warunki dostawy.
Umowa z wybranym DostawcE zostanie zawarta na czas okre6lony - do 30.09.2021r.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajq warunki udzialu w postQpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiajqcy nie okre3lii warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSt techniczna lub zawodowa:

Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.3. W przypadku wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia warunek, o kt6rym

mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacii musi spelnii ten spo6r6d wykonawc6w, kt6ry bqdzie
dosta rczal produkty lecznicze.

V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiece spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

o3wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr Z i2a do specyfikacji. tnformacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowi6 wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazu.je
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. zamawiai4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie S.l specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluie 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 takie oiwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ii, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiai4cy przed udzreleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwiej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz s dni,
aktualnych na dzien zloienia nastQpuiEcych ojwiadczefi lub dokument6w:
5.5.1. Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport 2ywnosci okreslonym

Srodkiem transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem.
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5.5.2. OSwiadczenie:
Dostawca powinien miei podjqte dzialania wdro2enia systemu HACCAP - do

potwierdzenia o5wiadczeniem.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zami eszczenia na stronie internetowej informacji,

o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oSwiadczenia o przynaleZnoSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitaiowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, wykonawca moZe przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 20\6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarz aniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE [og6lne rozporzEdzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L ll9 z
04.05.2016, str. 1), dalei ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibE w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

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

zwiqzanym z w fw postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei publicznych (Dz.U.z2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
pzp" i. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a ieZeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

. obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.je
niepodania okre5lonych danych wynikaja 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. 15 R0D0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia

przetvvarzania 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, 2e prz etwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
'wzwiEzkuzart. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osoborvych, o kt6r).rn mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiecego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane drog4 elektroniczn1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeieli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuiq oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictlvem lub przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 20OZ r. o Swiadczeniu uslug droge elektronicznq,
ka2da ze stron na 2qdanie drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysyta6 bqdi skiada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat BIok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22,34-ZOO
Sucha Beskidzka .

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

6.5. Przesianie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreslone powy2ej
mo2e skutkowai tym, Ze zamawiajqcy nie bqdzie m69l zapoznai siq z tre3ci4 przekazanej
informacji we wla3ciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mogE zwr6cii siq do zamawia.iqcego o wyja6nienie tre6ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre3ci specyfikacli oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyiaSnienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.4. w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jei do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytani3 nale2y skladai do konca dnia, w kt6ryn] uplyrrua polowa terntinu na
sl<ladanie ofelt tj. do .l*^08.2020r.

5.7. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczeh Agnieszka Hajdyla, Agnieszka pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zloZonq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzEdzii w jqzyku polskim, w formie pisemnei.
8.2. Do oferty nale2y dolqczyi nastQpuiace dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr
1a do specyfikacji. fArkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a d.o
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentu.iEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
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'wfla! ente: khrmach w rym zakreste test wmagano,lezelt tr odntesientu do dohego adlr,tnh/,atora tub podnlotu przetuanaJqcego lstnleje
obowtqzck wyznacnnto inspektoto ochrony donych osobowych_
' . wosnlcnle skotzysank z pmwo do sptottowanio nie moic skutkowat znlonq wntku portQpowanto
o udzt.elenle zandwtento publtcznego ant Lmtonq postonowtel unow! w zokreste ntezgo.lnym z ustowq pzp oroz nl not; noruszai h;;tuhosct
ptotokolu oroz lego nlqcznlkdw
"' Wlalnlenl.: prawo do ograniczenlo pnetwarzania nle mo zostosov)ohla v/ odnieslehlu do pnechowywanio, w celu zapewnlenio korzystonta zefiodkit.l ochrohv pruwneJ lub w celu ochrony pro$r' tnnel osoby lzycznej lub prawneJ, tub z uwag! no wozne vnslgdy interesu pub c;nego Unii
Europelskiel lub pans la czlonkowskiego.
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wskazana iako upowaZniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze Iub ewidencji
dzialalno6ci gospodarczej.

8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferfy byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byty zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zleczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzEcych w skiad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo5i wszystkich stron oferty.

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

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moie zloiy6 tylko jedn4 ofertg.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiacych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli wykonawca nie
p62niej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz
Wkaie, 2e zastrzeione informacje stanowi4 tajemnic9 przedsiqbiorstvva. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladata siq z dw6ch rozdzielonych czg|ci. Czq|,t.
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawieraC wszystkie
wymagane dokumenty okreslone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnicq przedsiqbiorstvva. Informacje stanowiace taiemnicq
przedsiQbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy r /ykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawia,Ecy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofad ofertq przed upllwem terminu sktadania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien ztoiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co iiak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze
zmianE. CaloSC powinna by(. zloiona w kopercie oznakowanei ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dorycz4 r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zlo2yt jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiai4cy sprawdzi
skuteczno66 zlo2onego o6wiadczenia w powiqzaniu z dokumentami zio2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niei
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12. Ofertq naleiy zloiy(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartosci oraz zabezpieczajacy iei
nienaruszalno6i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

,,Dostawa artykul6w nabialowych Pakiet nr ....."
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /59120

Nie otlviera6 przed 21.08.2020r godz. 11:00*

Dostar t do Sekretariatu blok C I tro

*w ptApadka Vniatyt temirut *ladania o/ert ruh\1 a.pivr' obowi4gleqt (aktralry) temin



8.13. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich ran w ocenie.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100ptk. =Cx Ranga (100%)
CK

gdzie Cn - najni2sza cena zloiona w caloScr zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6t punkt6w uzyskanych przez oferenta

xII. lnformacie o formalnosciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.L. Zamawiaiqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaiac nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, jeieli jest miejscem r+ykonywania dzialalnosci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalnosci
wykonawc6w, kt6rzy z+oiyli oferty, a tak2e punktac,Q przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

Krlteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

lOOo/o Wg wzoru

a8

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

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej niZ do dnia
21.08,2020r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 2l,O8.2O2Or. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Nrezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowei
informacie dotyczEce:
a) kwoty, jake zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnodci zawartych w ofertach.
lnformacje te zostan4 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.
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch mie.isc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cenq brutto (z podatkiem VATJ.
10.4. Wartosi jest to suma wszystkich ,ego skladnik6w, kt6re sq iloczynem ilosci i ceny

jednostkowej netto x stawka VAT.

Starsn'In.lr'lto
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12. 1.2. rvykonawcach, 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 r6wnowa2no3ci lub
braku spelniania wymagari dotyczecych vlydainoSci lub funkcjonalnoSci,

1 2.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajEc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72.I.4. zostanqzamieszczone na
stronie internetowej.

l2-2. Zamawiaj4cy przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoiei siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy mo e 2qdat. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

XllL Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie iest vvymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy,
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6towe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguja r6wnieZ
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zaleczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a (Pakiety 1,2)
3. OSwiadczenia wykonawcy - zalqczniknr Z,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
5. OSwiadczenie R0D0 - zalEcznik nr 4
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