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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNK6W
ZAM6WIEN IA
Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie

:

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :
Zesp6i Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiei

na dostawq:

-Pakiet I
- tankowanie do pojazd6wi agregat6w
prqdotw6rczych Zamawiai4cego etyliny, ON oraz gazu LPG
-Pakiet ll
- dostawa olei i smar6w

Kod wsp6lnego slownika CPV: 091320003, 091341008, 091200004, 092771002

Ogloszenie o zam6wieniu zostaio opublikowane w Biuletynie Zarn6wieri
riblicznych w dniu l8,OiD .poA n.'5901r98 . wyrvieszone na tablicy ostoszefi w
siedzibie 2amawiaj4cego w miejscu publicznie dostQpnym w {niu^,'Q9.@lD- r. oraz
na stronie internetowei wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu U U{ Ltt
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lnformacie o96lne.

internetowej zamawiaj4cego:
Zesp6l Opieki zdrowotnei
ul. szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) A72-31-OO
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsuchabe ski dzka.pl
REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-3Sz
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wief publicznych (tekst ,ednoliry: Dz.U. z 2079 r. poz. 1843 ze zm.), zwan4 dalej ,,ustawq",
w trybie przetargu nieograniczonego. Warto36 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto3i kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustavvy.
1.3. Podstawa prawna rybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIwZ:
. ustawa z dni.a 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 7843 ze
1. 1 Nazwa i adres zamawiaiqcego oraz adres strony

o

zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moie i4da( zamawiajqcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 1126 oraz
Dz.U.z 17 paldziernika 2018 r., po2.7993),
. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2079r. poz. 2453),
. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazyrarania ogloszeh U0PWE lDz. U. z ZO79r. poz. 2450),
. Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2019r. Nr 1.070 z p62. zm)
L.5 W ninieiszej procedurze przetargowei Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiega.i4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji ir6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci iprzejrzystoSci.
1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.PrzygotowujEc ofertg wykonawca winien dokladnie zapozna( sig z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w skladalqcych siQ na SIWZ, kt6rE nale2y odczytywad wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Tankowanie do samochod6w Zamawiaj4cego oraz agregat6w pr4dotlv6rczych paliw
(zbiornik w Suchej Beskidzkiei 800 l- tankowanie z cysterny 1x w rokuJ zbiorniki w Makowie i
lordanowie tankowanie do pojemnik6w Zamawiaj4cego oraz dostawa olei i smar6w,
wyszczeg6lnionych w zal4czniku nr 1a i 1b do SIWZ flokalizacja stacji paliw w odleglo6ci nie
wiqkszej ni2 5 km od siedziby Zamawiaj4cegoJ. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
zawiera zal4cznik nr 1a,Lb do SIWZ. Opis ten naleZy o d.czyWa(. wraz z ewentualnymi zmianami
treSci SIWZ, bqd4cymi np, vlynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w.
Podane iloSci s4 szacunkowym zapotrzebowaniem na 12 miesigcy.
2.2.Wymagany termin platnoSci wynosi min. 30 dni.
2.3. Dostawca zapewni ciqglo36 sprzeda?y paliwa w miarq potrzeb Zamawiaj4cego przez caly
okres trwania umowy codziennie, a wyiEtkiem moie by6 tylko Bo2e Narodzenie, Nowy Rok i
Wielkanoc.
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Lista os6b upowa2nionych do dokonywania zakup6w i tankowania bgdzie stanowi6 zai4cznik
do umowy.
2.4. Wykonawca zobowiqzany bqdzie do wpisyrwania w zestawienie I za]4cznik do fakturyJ ceng
z dystrybutora w dniu tankowania istan licznika tankowanego poiazdu.
2.5. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych na poszczeg6lne pakiety, Ofertq moZna

zlo2yi w odniesieniu do wszystkich czq6ci.
2.6, Zamawiai4cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2.7, Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
2.8. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego rvykonania przez wykonawcq kluczorvych
czqSci zam6wienia.
2.9. Zamawiaj4cy nie przewiduie wymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust, 3a ustawy
[zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.10. Zamawiai4cy nie przewiduie zawarcia umowy ramowei.
2.l7.Zamawiai4cy nie przewiduie rozliczenia w walutach obrych.
2,72. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
IIL Termin wykonania zam6wienia:
Do 37.12.2027r.be2 wzglqdu na stopiei realizacii.
IV, Warunki udzialu w postQpowanlu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu
oraz spelniajE warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udziatu w postqpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:
o udzielenie zam6wienia moge ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy posiadaj4 koncesjg na obr6t
paliwami cieklymi zgodnie z ustawE z 10 kwietnia 7997r. o prawie energetycznym, [dotyczy
pakietu nr 1), do pakietu nr 2 Zamawiaj4cy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolno6i techniczna lub zawodowa:
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczy6 aldualne na dziei skladania ofer! oSwiadczenie
w zakresie wskazanlrm w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w
o3wiadczeniu bqd4 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 o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potvvierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu
w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziaiu w postqpowaniu.
5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siQ na zasoby innych podmiot6w, w celu uykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje siq na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takze o6wiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.
5.5. ZamawiajEcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcQ, Ift6rego oferta zostala
nalwy2ei oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni, aktualnych na
dzieri zlo2enia nastqpujqcych oSwiadczeri Iub dokument6w:
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5.5.1. Aktualna koncesja na obr6t paliwami cieklymi w zakresie ob.iqtym przedmiotem
zam6wienia (dotyczy pakietu nr 1J.
5.5.2. Dokumenty potwierdzaj4ce, Ze oferowane dostawy spelniaja wymagania Zamawiaj4cego:
poniisze oswiadczenia :
- o dzialaniu zgodnie zRozporz1dzeniem ICLP (WE) nr 7272/2008 z dnia 76.72.2008r. w
sprawie oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
- dla substancji mieszanin chemicznych wymagajqcych kart charakterystyki, kt6rych producent
nie umieszcza na stronie internetowej -oSwiadczenie deklaruj4ce przesylanie aktualizacji kart
charakterystyki do ZamawiaiEcego w formie elektronicznej przez caly czas obowiqzpvania
umolvy,
- dla substancji / preparat6w biob6jczych - o3wiadczenie,2e oferowane substancje / preparaty
posiadajq aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i2e przedmiotowe zezwolenia zostana
dostarczone na kaide wezwanie Zamawiaj4cego,
- dla substanc.ii mieszanin chemicznych wymaga,ecych reiestracji -o6wiadczenie, Ze zostaly
zarejestrowane i 2e dokumenty reiestracy,ne zostana dostarczone na ka2de wezwanie
Zamawiaj4cego,
- karty charakterystyki oferowanych wyrob6w w postaci elektronicznej
5.5.3. Aktualne dokumenty legalizacii dystrybutor6w.
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust.5 ustarvy, zobowi4zany bqdzie do przekazania Zamawiajacemu
oiwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowei, o kt6rej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, wykonawca mo2e
przedstawi6 dowody, 2e powiAzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia
konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
5.7. W zakresie nie uregulowanym specyflrkacjq, zastosowanie maj4 przepisy Rozpo rz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzai6w dokument6w, jakich moie i4daC
zamawiajAcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz Rozporzqdzenia
Ministra Przedsiqbiorczoici i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 r. zmieniajEcego
rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dai
zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
5.8. Wykonawcy moga wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno6i w formie sp6lki cywilnej) sq
zobowiEzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiEzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiaj4cego
Peinomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo powinno zawiera(.
umocowanie do reprezentowania w postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i
zawarcia umowy.
5,9. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europeiskiego i Rady (UEJ 2076/679
z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepbl/iu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychl [Dz. Urz. tJE L 779 z
04.05.2015, str. 11, dalej ,,R0D0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzib4 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 bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROD0 w celu
zwi4zanym z w fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

mcr
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018J, dalej
,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeZeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowylvania obeimuje caly czas trwania
umowyi
obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczEcych iest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiEzanl4x,
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konselo,,rencje
niepodania okre5lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROD0;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo iEdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem 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 dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguie Pani/Panu:
w zwi4zl<tt z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e R0 DO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 R0D0;

-

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

osobowych, gdy, podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
lest art. 6 ust, 1 ltt. c RODO.

Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami
6.1. W niniejszym postqpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. ]eZeli

VI.

zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq, ka|da ze stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie
potlvierdza fald ich otrzymania.
6.2. Oferta musi by6 zloiona w formie pisemnei.
'wyjotnienie: informacjo w tym zakresie jestwfiogono" jeieliw odniesieniu do donego odminisootora lub podmiotu
przetwarzojqcego istnieje obowiqzek wznoczenia inspektoro achrony danych osobowych.

'

z

prawa do sprostowania nie mo,e skutkowat zmianq Wniku postQpowania
WyjdSnienle: tkorzystanie
o udzielenie zamdwienid publicznego ani zmianq postanowiefi umow w zakresie niezgodnym z ustowq Pzp oraz nie
moie n aru sza t i nte g ro I n o ! ci p roto kolu o ruz j e g o zalqc zn i k6 w.
'Wyjalnienle: prawo do ogruniczenio przetwarzania nle ma zostosowania w odniesieniu do przechowwanio, w celu
zapewnienio korzystania ze lroilk6w ochrony pruwnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub 2
uwogi nowoane wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub poistwo czlonkowskiego.

,
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6.3. Korespondenc.jq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylai bqdi skladat na
adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha
Beskidzka .
6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
z o zs u

ch ab es ki dzka@rup.p

l

powyiej mo2e
skutkowai tym, ie zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznat siq z tre6ci4 przekazanej informac.ji
we wlaiciwym terminie.
6.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre3ci specyfikacii oraz iej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z art. 38
ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski o wyjaSnienie
tre6ci specyfikacji naleiy przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie 6.4. wformie
umoiliwiajqcej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladai do korica dnia, w kt6rym uplywa potowa terminu
6.5. Przesianie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone

naskladanie ofert tj. do 73.-10..2020r.
6.7. Kontakt sprawach niezwiqzanych z wyjaSnianiem tresci specyfikacji:
Sabina Steczeh Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

tel. (33) 872-33-23-

VII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiAzany zloionq ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

VIIL Spos6b pnygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleiy sporzEdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dolqczy6 nastgpu.i4ce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporzqdzony 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 stanowiacego zalqcznik nr 1a i 1b do specyfikacji.
(Arkusz winien zawierat wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postqpowania).
8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (zalEcznik nr 2 i 2a do SIWZJ.
8.2.4. Pelnomocnictlvo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentuiEca
wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do
iego reprezentac.ji we wla5ciwym reiestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b
trwale zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w skiad
oferty musz4 by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobg upowa2nionq do reprezentowania
wykonawcy.
8.6. Wskazane jest aby pierwsze stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierajqcy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na kt6rej
dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie brane
pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Kaidy wykon awca moie zlozyC tylko ,ednE oferte.
8.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnicq przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli wykonawca nie p6lniej ni2
w terminie skladania ofert zastrzeZe, 2e nie mogq one byi udostqpnione oraz Wka2e, ie
zastrzeZone informacje stanowiE taiemnice przedsiqbiorstwa. W takim wypadku wskazane jest,
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aby oferta skiadala siq z dw6ch rozdzielonych czqSci. Czq56 pierwsza oznaczona napisem
,,Dokumenty jawne" powinna zawierat wszystkie wymagane dokumenty okreSlone w
specyfikacji, z wyjEtkiem informacji bqdqcych w ocenie wykonawcy tajemnicq przedsiqbiorstwa.
Informacje stanowiqce tajemnice przedsiqbiorstwa powinny byi zlo2one w drugiej czeSci oferty
oznaczonej napisem ,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.4
ustawy.
8.11. Wykonawca moie zmieni6 lub wycofai ofertQ przed upil+vem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yt jednoznaczne pisemne oSwiadczenie o tym
co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze zmianA. Calo56 powinna byi
zio2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania dotyczqce skladania
ofert dotycz4 r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca
winien zlo2yd jednoznaczne pisemne o3wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert
Zamawiaj4cy sprawdzi skuteczno6i zlo2onego o6wiadczenia w powi4zaniu z dokumentami
zlo2onymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty
informacje w niei zawarte nie zostan4 odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.
B.12.ofertq \ale?y zloiyt. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byd zamknigta w spos6b
gwarantujecy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczajqcy jej nienaruszalnosc
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedtug poniZszego wzoru:
Nazwa i adres wykonawry
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAMOWIEN PUSLICZNYCiI
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

Pakiet nr 1- tankowanie do poiazd6w i agregat6w prqdotw6rczych
Zamawiaiqcego: etyliny bezolowiowei ,,95", oleiu napqdowego oraz gazu LPG
Pakiet nr 2- dostawa olei i smar6w
Pakiet nr....
Nr sprawy: ZOZ.V.0t0/DZP /79120
Nie otwiera6 prz ed.26,lO,2O2Or, godz, 11:00*
Dostar
*pr4padk,

Wiary leirina *ladaria

olert

t

do Sekretariatu blok C,

tro

I

aahg a'pitai obowi4qlj4g Qktralry) temin

8.13. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawierajqcei ofertg r6wnie2
osobna kopertq zawierajqca dokumenty zastrueione, je2eli zachodzi przypadek

okre6lony w punkcie 8,10
IX, Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.
Oferty naleiy skladat w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiei, BIok C, I
piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej niZ do dnia 26.1O.2O2O r, godz.
10:00. Oferty zlozone po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu 26,LO.202o r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi 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 Zamawiajqcy zamie5ci na stronie internetowej informac.ie
dotyczqce:
aJ kwoty, jak4 zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;

,
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cJ ceny,

terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancii iwarunk6w platnodci zawartych w

ofertach.

Informacje 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 uwzglgdnia6 wszystkie koszty dostawy

i

podatek VAT (z

zasftzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie warto3ci cenowe naleiy podad w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc po

przecinku].
10.3. W Formularzu oferty naleZy poda6 cenq brutto [z podatkiem VAT).
10.4. WartoSi pakietu.iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.
XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert,
11.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Pakiet nr

1

Kryteria oceny

Ranga

Cena

Wys

oko!t

za ofe rowo neg o

Spos6b oceny
wg wzoru

6Oo/o

I

40o/o

upustu

Wg wzoru
I

11.2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w. IPakiet nr 1)
oferty
Cnx 100ptk. =CxRa nga ( 600/o)

A. Cena

CK

gdzie:

Cn - najni2sza cena zlo2ona w caio5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

byi tylko.jedna, nie dopuszcza siq wariantowoSci cen
B) Upust
Ukt<-100-plk- = Ux Ranga
Cena mo2e

( 400/o]

Un
gdzie : Un - najwyiszy rpust zloIony w caloSci zam6wienia
Uk - upust proponowany przez danego oferenta
U - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta
Pakiet nr 2

Krlteria oceny

Ranga

Spos6b oceny

Cena

90o/o

wg wzoru

Termin dostawy

lOo/o

Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowel poszczeg6lnych

kryteri6w. (Pakiet nr 2l

)
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oferty

A, Cena

en

x

100 ptk

=CxRanga[90%J

CK

gdzie

Cn - najniisza cena zlo2ona w caloScl zam6wienia
Ck - cena propon owa\a przez danego oferenta

:

C
B.

- ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Termin dostawy

Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 5 dni. Kr6tszy zaoferowany termin bqdzie
oceniany wg wzoru.

Tnx

100

ptk.

=TxRanga (10%l

TK

gdzie

Tn

termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Tk termin proponowany przez danego oferenta
T - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta
XII. Informacie o formalno6ciach, iakie powinny zosta6 dopelnlone po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
lZ.l, Zamawiajqcy poinformuie niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibq albo
mie.lsce zamieszkania i adres, ieZeli iest miejscem wykony.wania dzialalnosci wykonawcy,
kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, ieZeli sE miejscami wykon),wania dzialalno6ci wykonawc6w, ln6rzy zlo|yli oferty, a
takie punktaciq przyznan4 ofertom w kaidym kryterium oceny ofert i l4cznq 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 r6wnowazno6ci lub braku spelniania
wymagai dotyczAcych wydaino(ci lub funkcjonalnoSci,
12.1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajAc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 1,2.7.4. zostana zamieszczone na stronie
internetowej.
l2.Z,Zamawiajqcy prze6le umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go
do swojej siedziby w celu podpisania umowy.
12.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiecych siQ
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiEcy moZe z4dat - przed zawarciem umowy umowy regulujEcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.
:

- najkr6tszy

-

XllL Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W ninieiszym postQpowaniu nie iest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umowy.

Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 i 3a do specyfikacji,

Srodki ochrony prawnel.
Wykonawcy przyslugujE przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguie r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
XV.

!

,
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Za'laczniki:
1.

Formularz oferty - zal4cznik nr

1.

2, 0pis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr 1a.
3. O(wiadczenie wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalEcznik nr 3 i3a,

DzialLr

Kiprc
I. - . \
1

m8r Sabin

q

(podpis sporz4dzaj4cego)

'r,

,-il

I

..............t.... l/.,
( podpis Przew. Komisji Pnetargowei

TaYh

I'tP

otn.J

t

..2.r
(data i podpis

r+rsti
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