Tomaszów Lubelski dnia 2009-11-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 14 000 EURO.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: (0-84) 664-44-11 do 19
faks: (0-84) 664-25-21
poczta elektroniczna (e-mail): zaop@poczta.onet.pl
adres internetowy: http://www.szpital-tomaszow.pl/
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Aleje Grunwaldzkie 1 zaprasza do
składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartość zamówienia poniżej 14 000 EURO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów papierniczych i biurowych.
Wspólny słownik zamówień publicznych:
Kody CPV: (30100000-0, 30192000-1).
Szczegółowy wykaz oraz opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym
i wartościowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki wynikające z Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązania innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
„spełnia / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
-

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania niniejszego przedmiotu
zamówienia składa dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
1.1. Ofertę, którą należy przygotować na formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
wraz z arkuszem kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 2.
1.2. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis
z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podpisany
przez osobę uprawnioną z adnotacją, że dane zawarte w danym rejestrze (ewidencji) nie uległy
zmianie.
1.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem
przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.4. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem
przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
związanych ze SIWZ, nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.szpital-tomaszow.pl/.
Zamawiający może w szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, stając się
automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące
dla Wykonawcy.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia panów: Kazimierza
Wereszczaka tel. 84 664 44 11 w 401 i Janusza Parola tel. 84 664 20 50.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERT
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób
trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne
wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza
się według tych wzorów.
Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy
dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą.
Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane przez
Wykonawcę.
Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub
osobę przez niego upoważnioną.
Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego i poświadczone przez Wykonawcę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.
Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy oraz opisem: „OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW
PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH” – nie otwierać przed ....................2009 r. godz. ……………”.
W przypadku braku powyższej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać
następujące wymagania:
15.1
w przypadku złożenia oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale
6. ust. 1.2., 1.3, 1.4. kolejno winny być złożone przez każdy z tych podmiotów, natomiast
formularze ofertowe i pozostałe oświadczenia winny być podpisane w imieniu wszystkich
podmiotów składające ofertę wspólną;
15.2
w przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15.3
oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
15.4
każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne.

Oferta winna zawierać:
1.

Wypełniony formularz ofertowo – cenowy, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wymienione w punkcie
6 SIWZ.
Wypełniony arkusz kalkulacyjny - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
do SIWZ.
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Jeżeli Wykonawca jest Spółką Cywilną , wymagane jest dostarczenie kopii umowy spółki wraz
z aneksami wskazującymi aktualny sposób reprezentacji spółki. Każdy ze wspólników Spółki
zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru wydany przez odpowiedni urząd.
Wykonawca będący Spółką Cywilną składa ofertę tak jak podmioty ubiegające się o zamówienie
wspólnie.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie
jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczenia
o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego,
powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego
podpis. Jeżeli dołączone do oferty w/w pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga,
aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub
notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało
udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas
nieokreślony.
Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się
o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oferty należy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) - decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiającego - w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1 do dnia 16-11-2009 r. do
godz. 900.
Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu
w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert odbędzie się w Świetlicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1 w dniu 16-11-2009r. o godz. 1000.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.
Otwarcie ofert jest jawne.
Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą Specyfikacją
nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, zostaną ogłoszone przez
Zamawiającego podczas otwarcia.
Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny oferty (sporządzania
oferty cenowej):
Nazwa towaru, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, wartość netto (ilość
pomnożona przez cenę jednostkową netto), wartość brutto (wynik dodania wartości netto z wartością podatku
VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce
systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia cen, o których mowa wyżej dla wszystkich elementów składających się na przedmiot
zamówienia.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
2.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena (koszt) – 100 %.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.

3.
4.

5.
6.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto przedstawionej w formularzu
ofertowym.
Wartość punktowa kryterium będzie obliczana wg wzoru:
Cn
100 x ------ =
Co
Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu
Co- cena rozpatrywanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

2.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w :
a. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b. złożonej ofercie,
c. wzorze umowy, załączonym do SIWZ.
Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia o przyznaniu
numeru identyfikacji podatkowej NIP i Regon oraz umowę regulującą współpracę Wykonawców
występujących wspólnie.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wzór umowy - załącznik nr 3.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
4.

5.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający i Wykonawcy
składają pisemnie.
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem faksu.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu należy
przesyłać na numer (084) 664 20 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00. Przesłane
informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
ustawowych terminów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem drogi elektronicznej.
Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu) niż zostało to określone w SIWZ może
skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we
właściwym terminie.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami powinny odbywać się w walucie
polskiej PLN.

Tomaszów Lubelski dnia 2009-11-06

