
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul, Szpitalna 22

Znak: ZOZ,Y .01,0 /DZP /20 120 Sucha Beskidzka dnia 22.04.2020r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM 6WIEN IA

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6i Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: ,,DostawQ artykul6w spo Lywczych"

Kod wspdlnego slownika CPy,' 158000006, 15300000, 155000003,031000000,
151000000, 032000000, 158000000.

Ogloszenie o zamriwie4iu zostalo opublik-owane w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych w dniuli,SJ#poa nr 5!)306 , wywieszone na tablicy ogloszeri w
siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu,l).fr.I&. oraz na
stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu ll.dV.f,
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I. Informacie og6lne,
1. 1 Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

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

TEL: (033) a72-3t-oo
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka,pl

REGON: 000304415, NIP: 552-12'7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst iednolity: Dz. U. z 201,9 r. po2.7843), zwanq dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza r6wnowarto66 kwoty
okreSlonej w przeprsach wykonawczych urydanych na podstawie art. L1 ust. B ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
L.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 sqcznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 7843 ze zm.),
Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 Iipca 2016r. oraz Ministra Przedsiqbiorczo6ci i

Technologii z dnia 16 pafdziernika 2018 roku, w sprawie rodzai6w dokument6w, jakich mo2e
24dai zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca
201-6r. poz. 1126 orazD.U. z 1,7 paidziernika 2018 r., poz. 1.993),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto3ci Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2079r. poz. 2453),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiei oraz konkurs6w, od kt6rych lest uzalezniony obowiEzek
przekazywania ogloszerl UOPWE (Dz.U. z 20\9r. poz. 2450),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 15 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2079r.
Nr L0L0 z p6Z. zm)

1.5 W niniejszei procedurze przetargowej Zamawiajacy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwe) konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadaml proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie ko szty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq, aby
oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
1.7 .Przygotowuj4c ofertQ \,!ykonawca wrnien dokladnie zapoznai siq z zawartoSci4 wszystkich

dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostQpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem zam6wienia iest dostawa artykul6w spo2yr/lrczych. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ (pakiety od 1-10):
Pakiet nr 1- artykuly spoZywcze i przetwory
Pakietnr2-slodycze
Pakietnr3-napoje
Pakiet nr 4 - 2ywno6i dla dzieci i niemowlqt
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Pakietnr5-jajka
Pakietnr6-dr6b
PakietnrT-pieczarki
Pakiet nr 8 - miqso i wgdliny
Pakietnr9 - pieczywo
Pakiet nr 10 - mro2onki
Opis ten naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ, bQdacymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Podane iloSci sq szacunkowym
zapotrzebowaniem na 12 miesiqcy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu
czQSci asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.
Zamawiaiacy zastrzega sobie mo2liwo6f zmian ilosciowvch zamawianego
asortymentu, Umowa w tym zakresie bedzie realizowana wartosciowo. a nie
ilo6ciowo (nie dotyczv pakiet6w 5 i 7),

Wymagania dotycz4ce iako6ci dostarczanych wyrob6w:
Mrfso, DROB:
. stan powierzchni - powierzchnia powinna byi sucha, miqso czyste bez Slad6w
jakiegokolwiek zabrudzenia (niedopuszczalna powierzchnia mokra, o6lizgla, ze Sladami pleSni).
. barwa miQini i tluszczu - naturalna, charakterystyczna dla danego gatunku (niedopuszczalny
odcieri szary lub zielonkawyJ.
. zapach - swoisty, charakterystyczny dla Swieiego miqsa.
. konsystencja miQjni itluszczu - powinna byi jqdrna i elastyczna.
WfDLINY:
. wygl4d og6lny - ksztalt, stan powierzchni, ewentualne wypryski farszu oraz wycieki tluszczu
i galarety.
. struktura i konsystencia - struktura plastra, uyglad na przekroju - rozmieszczenie
skiadnik6w, ewentualne zacieki tluszczu i galarety.
. barwa - charakterystyczna dla danego gatunku.
. smak i zapach - Swie2y.
PIECZARKI:

o wyglEd, stan powierzchni, barwa.
IAJKA SWIEZE ktasa l:

o wYglqd, barwa, zaPach.
PIECZYWO:

o Ksztaft i wyglEd zewnQtrzny pieczywa - powinien byi charakterystyczny dla danego
rodzaju pieczywa, nie powinien ulegat zmianom w czasie przechowl'r,r/ania oraz
transportu, pieczylvo powinno miei ksztalt, jaki mu nadano, lub ksztalt formy, w kt6rej
bylo wypiekane.

. Cechy sk6rki - sk6rka powinna byi sprqzysta,6ciSle zwi4zana miqkiszem, o
odpowiedniej barwie, typowej dla danego pieczywa, zanikajqcej r6wnomiernie w
kierunku miqkiszu, powierzchnia sk6rki powinna byi gladka, bez uszkodzeil
mechanicznych, nie popgkana.

o Cechy miQkiszu - miQkisz pieczyvva powinien byi dobrze vvypieczony, elastyczny,
r6wnomiernie porowaty, o drobnych porach z cienkimi Sciankami, nie kruszacy siQ, o
jednolitej barwie, bez zakalca, bez grudek mAki, nie oddzielajqcy siq od sk6rki.

r Smak i zapach przyjemny, charakterystyczny dla danego pieczywa, (niedopuszczalny jest
zapach i smak obcy, mdly lub stqchly, gorzki i kwaSny).

MROZONKI
. wyglqd, brak 5lad6w rozmro2enia i ponownego zamro2enia
. odpowiedni ksztalt,
. barwa charakterystyczna dla danego gatunku,
. brak obcych zapach6w
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W zwiEzku z tym dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie przetargowej, a nastqpnie
zastosowanie innych towar6w ni2 podane w poszcze96lnych pakietach, pod warunkiem
zapewnienia jakosci nie gorszych ni2 oferowane.
W sytuacji, gdy proponowane przez Dostawce towary, bQde jakoSciowe gorsze od okreilonych,
Zamawiaj4cy uzn a, ze zlo'ona oferta nie odpowiada tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zam6wienia i zostanie odrzucona.
2.2.Wymagany termin platno6ci wynosi 50 dni.
2.3. ZamawiaiEcy dopuszcza skladanie ofert czqSciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2,5. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowaw art.67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawiajqcy nie zasffzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcA kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.7 , Zamawiaj4cy nie przewiduje wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawialqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.1,0. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu
koszt6w udzialu w postqpowaniu.
2.11. Ilekro6 w ninieiszei SIWZ przedmiot zam6wienia iest opisany ze wskazaniem
znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, to przyimuie siQ, ie wskazaniom
takim towarzysz4 wyrazy ,,lub r6wnowa2ne".
W zwi4zku z tym dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie przetargowej innych material6w ni2
podane w zalqczniku nr 1a (pakiety od 1 do 10), pod warunkiem zapewnienia parametr6w
technicznych i,akoSciowych nie gorszych ni2 okreSlone.
3. Wymagane Swiadectwa i normy.
3.1. Podczas dostawy dokonywana bqdzie ocena dostarczanych artykul6w, z uwzglqdnieniem
parametr6w, kt6re majq wptyw na jakoSi zdrowotnE Zywnosci.
UpowaZniony pracownik bqdzie dokonywal oceny poprzez skontrolowanie:

. Dokumentacii dostawy
> Zezwolenie nadzoru sanitarnego na transport zywnoici okre3lonym Srodkiem transportu
> Zapisy dotyczqce czyszczenia, mycia i dezynfekcii Srodka transportu ze szczeg6lnym
zwr6ceniem uwagi na daty zapis6w, rodza,e zastosowanych Srodk6w myjqcych i
dezynfekujqcych

. Higieny osobiste, dostawcy
> higiena osobista
> odzie2 ochronna
> stan zdrowia

. Stanu sanitarno - technicznego Srodka transportu
> biei4ca czysto6i przestrzeni ladunkowej,
> stan techniczny powierzchni ladunkowej, kt6ra powinna by6 gladka, nienasi4kliwa, latwa do
utrzymania w czystosci,
> obecnoSi obcych zapach6w.
> obecnoS6 ewentualnych innych towar6w przewo20nych w przestrzeni ladunkowej mog4cych
zagrozii lakoici zdrowotnej przewoionych towar6w,

. Stanu sanitarno - technicznego opakowaf
> stan techniczny i sanitarny opakowari, w kt6rych dostarczany iest towar
> prawidlowoS6 oznakowania opakowari jednostkowych /zbiorczych:
nazwa,
- termin przydatnoici do spoiycia/ data minimalnei trwalo6ci,
- dane identyfikuj4ce dostawcq,
- warunkiprzechowywania,
- oznaczenie partii produkcyinei,
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- inne niezbgdne informacje w zale2no6ci od rodzaju dostarczane towaru (znaki
weterynaryjne, warunki przechowyr,,ania, spos6b przygotowania itp.).

o fakoSci dostarczonego towaru
- kontrola temperatury, w przypadku towaru o rygorach termicznych - pomiar temperatury
dostaw
- kontrola parametr6w zewnEtrznych dostawy - wyglqd, barwa, zapach - odpowiednio do
dostawy
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.

III. Okres obowiqzywania umolrry i warunki dostawy.
Umowa z wybranym Dostawcq zostanie zawarta na czas okreslony - do 30.06.2021r. Dostawca
zobowi4zuje siQ do dostarczenia towaru do 3 dni od daty zlo2enia zam6wienie.
Dostawa Swie2ego pieczywa odbywa6 siq bqdzie we wszystkie dni tygodnia, niedziele
i Swiqta, a je2eli Swiqta przypadaj4 w dwa kolejne dni, to w drugi dziei 6wiqt. W dni
robocze dostawa wina odbl,wat siq dwa razy dziennie. Pierwsza dostawa o godzinie
6,30 druga w godzinach 13.00-14.00. W razie konieczno6ci Dostawca zobowi4zany
jest do wykonania dodatkowej dostawy. Zamawiaj4cy zastrzega sobie, iZ towar nie
mo2e byd dostarczany firmq kurierskq.

IV. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzralu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udziaiu w postqpowaniu:

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

Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiajqcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno(t techniczna lub zawodowa:

Zamawiai4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.3. W przypadku wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia warune[ o kt6rym

mowa w punkcie 4.2.1 specyfikacji musi spelnii ten spoS16d wykonawc6w, kt6ry bQdzie
dostarczal produkty lecznicze.

V. O5wiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaidy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skiadania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oiwiadczeniu bqdq stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oiwradczenie,
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 rvykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw lrykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu rvykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje

,Dzialu
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siQ na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada takze o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostaia naiwyzej oceniona, do zlo2enia w Wznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dziefi zlo2enia nastgpujqcych oSwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport iywno3ci okre5lonym

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

potwierdzenia oSwiadczeniem.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustarvy, zobowiqzany bqdzie do
przekazania ZamawiajEcemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku
przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii
dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcE nie prowadz4 do zaki6cenia
konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie ma,4 przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwo.ju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza,6w
dokument6w jakich mo2e 1qda(. zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustai4y.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego [np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno66 w formie sp6iki
cywilnejJ s4 zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowi4zani do zlo,enia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiacego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll specyfikac.ii.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

5.9, KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 2016/679
z dnia 27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobor,tych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danychJ [Dz. urz. UE L 779 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,R0D0", informujg,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiej z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej iest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiEzanym z w fw postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby Iub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
srycznia 2004 r. - Prawo zam6wie( publicznych {Dz.rJ.z2019 r.poz.1B43l, dalej ,,ustawa
Prp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 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 przechora4rwania obejmu)e caly czas trwania
umo!!y;

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osoborvych bezpoSrednio pani/pana
dotyczAcych jest rvymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
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z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 R0D0 prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osoborvych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zaslrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesrenia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobovr,ych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zkuz 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 ROD0;

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

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

6.1. W niniejszym postepowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drog4 elektronicznE. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictwem Iub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug droga elektronicznE,
kazda ze stron na 2adanie drugiei strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloZona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysytai bqd2 skladai na

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

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka(Ewp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powyiej
mo2e skutkowa6 tym, ie zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre6ciq przekazanej
informacji we wlaSci\ ym terminie.

' WilaSnlenle: inlornocjs w Vm zakrcsie jest wymagano, jeaelt w odnlesteniu do danega o.lmtnlsttatoro lub podntotu przetwarzajqcego istnteje
abowiqzek wyznaczenio tnspektora ochrony danych asobowych-
" Wainlenle: skotztstonie z prawo do sprostowonio nie moZe skutkowa( znionq wynlku postQpowania
o udzlelenle zandwlenio publicznego ani zmionq pastanowiel umow w zokresle niezgodnyn z ustawq Pzp oraz nie moZe noruszat integralnolci
pratokol oraz leso zolqczntk6w
"'WJo'nlenle: prawo do ogroniczenia pruetuvatrunia nie mo zostosawanlo w atlniesienlu da przechawwania, w celu zapewnienia korzystania ze
lrodk6w ochrany pruwneJ lub w celu ochrcny praw tnnej osoby lzyczneJ lub pra\ine), lub z uwagi na wazne $tzglqdy interesu publicznego Unii
Eu ropejskiej lub pansdua czlonkowskieso.
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6.6. Wykonawcy mog4 zwr6cii siq do zamawiajEcego o wyja6nienie tre5ci specyfikacji.
WyjaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre3ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailor,ry podany w punkcie
6.4. w formie umo2liwiajqce.j kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nflg2aslladai do koica dnie, w kt6rym uplywa polowa ter.rninu na
skladanie otertj. do .9.1.,\).2... 2020r.

6.7. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja5nianiem treSci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyia, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwiEzania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwr4zany zio2on4 ofertq przez okres 30 dni od uplylvu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertg naleiy sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale?y dol4czyt. nastqpujqce dokumenty:

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

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

8.2.3. O5wiadczenia 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
reprezentu.iEca urykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do iego reprezentacri we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencf i dzialalnoSci gospodarczej.

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

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

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

8,6. Wskazane jest aby pierwszq stronq oferty przetargowei stanowil spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo6i wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiEzan alterna['\ /nych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawca moie zloiy6 tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informac;i stanowi4cych tajemnicq przedsigbiorstwa w

rozumieniu pnepis6w o zwalczaniu nieuczciwe; konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniei niz w terminie skiadania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byi udostqpnione oraz
wykaLe, 2e zastrzeione informacje stanowia taiemnicq przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane ies! aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. CzqS6
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne,, powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdqcych w
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ocenie wykonawcy tajemnic4 przedsigbiorstwa. Informacje stanowi4ce ta,emnicg
przedsiqbiorstwa powinny by(. zloLone w drugiej czq6ci oferty oznaczone) napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub rvycofai ofertq przed uply,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wlzkonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostaio zmienione oraz dokumenry wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Cato6t powinna by,t. zloLona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie rvymagania dotyczqce skiadania ofert dotyczq r6wnre2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zioiyt )ednoznaczne pisemne
oswiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy \,lycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niel
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12.Ofertq naleZy zlo?yd w zamknigtei kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantujqcy zachowanie w poufnoSci jej zawartosci oraz zabezpieczajEcy jej
nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniZszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

Dostarczyd do Sekretariatu blok C, I pigtro

*w prntpadku ryniary temina tkladaria ofen nalery wpini abowi41aj4g @ktaalry) ternin

8.13. Wskazane jest, aby wykonawca umie5cil w kopercie zawieraj4cej ofertg r6wnie2
osobnq kopertq zawierajqca dokumenty zasttzeione, je2eli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 8.10.

IX. Termin oraz mielsce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty naleiy skladad w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
22,05,2020r, godz. 10:00, Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcre ofert odbQdzie siQ w dniu 22,05.2O20r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wief
Publicznych Zespoiu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie.i, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustai4f/.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jak4 zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej w'\Mw.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.
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X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT.
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty naleiy podai cenq brutto (z podatkiem VAT).
10.4. Wartoii iestto suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem iloSciiceny

jednostkowej netto x stawka VAT.

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

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100ptk. =Cx Ranga [10070J
CV

gdzie: Cn - najni2sza cena zloiona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena propon owana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

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

72.1. Zamawiajqcy poinformuie ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, poda.l4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem r,,,ykonylvania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo rmiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonyr,Vania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i iqczn4 punktacjq,

72.1.2. v,ykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. \4ykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub
braku spelniania wymagai dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniew ainieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 12.1.4. zostan4zamieszczone na
stron ie internetowej.

L2,2. Zamawia)qcy prze3le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

72.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawia;4cy moie i4dai - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
w niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

\

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Ceno

l00o/o Wg wzoru
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XIV, Wz6r umowy,
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV, Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6iowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.
2. Formularz asortymentowo- cenowy - zalqcznik nr 1a (Pakiety od 1 do 10)
3. 0Swiadczenia wykonawcy - zalqczniknr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.

5. 0Swiadczenie R0DO - zalqcznik nr 4

Kierowolk lu
D

h
( podpis sporzqdzajqcego)

zo7_

( podpis przewodniczqcego
Komisji PrzetargowejJ

r(L ryl r rRA
eLl /dror+otnel
x"Jttarttcl23.ot.20

[data i podpis zatwietd

u
a,

cu

c:ex'sli

strona 11

zia

tf

h


