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Ogłoszenie nr 767830-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Szpita] Wojewódzki im. Pai)ieża Jana Pawla 11: Dostawa zestawów do

wykrywania antygenu wirusa Sars-Cov-2 d]a Samodzielnego Publicznego SzpitaLa Wojewódzkiego im.

Papieża Jana Pawla 11 w Zamościu

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współf]nansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Naz`hra projektu lub programu

0 zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dziala]ność, ]ub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowabr

zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących cz]onkami grup spo]ecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄC][

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

lnformacje m tem;t podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw cz[onkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 11,

krajowy numer identyfikacyjny 60501340000000, ul. Aleje Jana Pawła 11   10 , 22400  Zamość, woj.

lubel.skie, państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, fks 846 386 669.

Adres strony intemetowej (URL): www.szpital.zam.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub fomatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Imy ®roszę określić):

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA O.cźe/ł. dootczyJ:

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Euopejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz poz-ostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpital.zam.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyrikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tk
www.szpital.zam.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony -więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzia]u w postępowaniu mleży przesylać:

Elektronicznie

Tak

adres

https://spital-zam.ezamawiający.pl

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia]u w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

lmy sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny

spOsób:

Nie

lmy sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z naizędzi i urządzeń ]ub formatów pLików. które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIE_N±A
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów do wykrywania antygenu

wirusa Sars-Cov-2 dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła 11 w

Zamościu

Numer referencyjny: DZP 3320.84.20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możLiwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można sk]adać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie pmwo do udzielenia lącznie mstępujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/kość, zakres, Hodza/. ł. z./ośĆ doscaw, złs/złg /«b nobóf

bwdow/an}JCA /wb okreś/enł.e zapof#ć!bownł.a ł. wymagań / a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budow]ane: Dostawa

zestawów do wykrywania antygenu wirusa Sars-Cov-2 dla Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła 11 w Zamościu:  1. Zestaw diagnostyczny złożony jest z: -testu

(płytkitestowej)-probówkiekstrakcyjnejzzakrętkvzaty;zką-buforuekstrakcyjnego-sterylnej

wymazów ki do pobierania wymazu z nosogardzieli - do opakowania zbiorczego dołączona jest instrukcja

stosowania testu. 2. Szybki, kasetkowy, immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania

antygenu wirusa Sars-Cov-2. 3. Test do stosowania w laboratorium analitycznym i w oddziałach

szpitalnych (test POCT). 4. Czułość testu nie mniej niż 90% , swoistość testu nie mniej niż 97%

potwierdzone w niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej

populacji w pomiocie leczniczym zatwićrdzonym przez Ministra Zdrowia. Należy dołączyć stosowne

dokumenty potwierdzające wymaganie. 5. Udokumentowany brak reakcji krzyżowych co najmniej z
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następującymi wirusami: -adenowirus t)p 3,7 -wirus grypy A, 8,. RSV t)p A, 8 6. Test może być

przechowywany w temperaturze pokojowej (do 30 stopnia C) Wymagana ilość - 9.000 zestawów

11.5) Główny kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Cai\kowi\oi wairt®ś6 zaimó+hńeniai Oeżeli zamawiaóący podaóe inf iormacje o war€ości zamówienia)..

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita

maksymalna wartość w cabm okresie obowiązywaniai umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ]ub W art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w ar[. 67 ust.  1 pkt 6 lub w art.  134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie ]ub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który zosta] ustanowiony dymmiczny system zakupów:

miesiącach:   12   /wb dniach:

'„b

data rozpoczęcia:   /wb zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECIINICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje ]ub ui)rawnieDia do prowadzenia określonej dzialaLności zawodowej, o i]e

wynika to z odrębnych przepisów
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Określenie warunków:

Infomacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa ]ub ekonomiczna

Określenie warunków:

lnfomacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna Lub zawodowa

Określenie warunków :

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności pizy realizacji zamówienia

vvraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Infomacje dodatkowe :

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tąk Zamawiający przewiduje następuj ące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak ®odstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepod]eganiu wyk]uczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spetnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELb

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAW PZP:
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Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art.

25a ust 1 ustawy PZP. Na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta

została najwyżej oceniona Wykonawca składa odpis z właściwego rejestm lub centralnej ewidencji i

infomacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust.  1 1 ustawy; Wykonawcy w teminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie intemetowej infomacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazują Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w pizypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wmz z oświadczeniem

dokumenty bądź infomacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkuencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestni lub centralnej

ewidencji i infomacji działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w
•kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa wyżej powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem teminu składania ofert. Jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, można go zastąpić

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób

uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyj nym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie dotyczące teminu stosuje się. W przypadku wątpliwości, co

do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych infomacji dotyczących tego dokumentu.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU POTWIERDZENIA

0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Dokumenty, infomacje i oświadczenia, które musi zawierać oferia:  1. Fomularz „Oferta

Wykonawcy" (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ). 2. Oferta cenowa

sporządzona w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str.  11 i zawierająca

wszystkie elementy, o których w nich mowa. 3. Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

odnosząca się do wyinagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. parametrów wymaganych

i ocenianych - określonych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją stosowania bądź

instrukcją odczynnikową, w której udokumentowano brak reakcj i krzyżowych z następującymi

wirusami: adenowirus typ 3,7, wirus grypy A, 8, RSV t)p A, 8 oraz dokumenty potwierdzające

czułość i swoistość testu, o których mowa w pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia. 4. Oświadczenie

Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczaj ących do obrotu i używania na rynku

polskim oferowany przedmiot zamówienia, tj. deklaracji zgodności o spełnieniu wymagań

zasadniczych, certyfikatów zgodności wydanych przez jednostki notyfikowane dla oferowanych

wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a także oświadczenie

Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym

przez Zamawiającego teminie Zamawiaj ący infomuje, że nie złożenie oświadczeń; dokumentów,

informacji, o których mowa wyżej w pkt 1 -4 spowoduje odrzucenie ofefty jako nieodpowiadającej

treści SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.l.l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

lnfomacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje się udzielenie za]iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać infomacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ]ub dolączenia do ofert

katalogów elektronicznych :
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

lnfomacj e dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofefty wariantowej

Nie

Złożenie oferiy wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferiy zasadniczej :

Nie

Ivl.6) Przewidywana nczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzia]u w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem. dialog konku[rencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców                                                                                                             i

KTyteria selekcj i wykonawców:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej ]ub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej :

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

lnfomacje dodatkowe :

Zamówienie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów :
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Infomacj e dodatkowe :

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w fomie

katalogów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l.8) Aukcja elektroniczm

Przewidziane j est przeprowadzenie aukcji elektronicznej Ó#ełarg nł.eogm«ł.czo«y, p#efarg

ograniczoriy, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Naieży wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji ełektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które infomacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Inforinacje dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięc'ia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY 0FERT   `

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgbdopublikowanogo.a§px?id=b3a70730-120a4add-9cfl-f79215do70cf 10/14



21.12.2020 "ps://bzp.uzp.gov.pVZP400PodgLadopublikowanogo.aspx?id=b3a70730-120a4add-9cfl-f79215d®70cf

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

'akość
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ®rzetarg

nieograniczony)

Tk
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z og]oszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferiy:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Infomacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Infomacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny hamonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać inforriacje na temat etapów dialogu:

Infomacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj ące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferiy:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia:

Infomacje dodatkowe :

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej :

Wyńagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń infomatycznych:

Sposób postępowania w tohi licytacji elektronicznej, w t)m określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Inforinacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Temin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej :

Data: godzina:

Temin otwarcia licytacji elektronicmej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Infomacje dodatkowe :

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy są określone w §3 i §9 wzoru umowy integralnej części SIWZ. § 3.  l.Wykonawca

zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia

okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski,

wprowadzenie nowego asoriymentu w miej sce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie

zaproponuje Zamawiającemu zamienny produkt o nie gorszych parametrach. Cena zamiennego produktu

(odpowiednika) nie może być wyźsza od ceny produktu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W sytmcji, gdy w obrocie brak będzie produktów zamiemych (odpowiedników), które mogłyby być

zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są produkty, których

cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od produktu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy

groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinfomuje o t)m

Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji. 3. Zmiana produktu

na`zasadach, o których mowa w ust.  1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego

w formie aneksu do umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę produktu, strony

mają prawo w fomie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego produktu. 4. W

przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też

niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) produktu w sytuacji, o której

mowa w ust.  1 lub ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu/ zamiennika u

innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy,

powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. § 9.  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem (z

wyłączeniem przypadku obniżenia cen na przedmiot umowy). 2. Zakazuje się zmian postanowień

niniejszej umowy w stosunku do treści oferiy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z

wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie, sytuacji gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwótnie w umowie oraz za wyjątkiem imych

przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający dopuszcza

zmiany w umowie w następujących przypadkach:  1 ) w przypadku zmiany danych stron, 2) w przypadku

niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do 6

(sześciu) miesięcy licząc od pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania, określonej w §  11. 3) w

przypadkLi zmiany oznaczeń katalogowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ó.cźe/J. dooJczy/..

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 31.12.2020, godzina:  10:00,

Skrócenie teminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem) :

Wskazać powody:

Języklubjęzyki,wjakichmogąbyćsporządzaneoferiylubwnioskiodopuszczeniedoudziałuw

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostateczmego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewaźnienie postępowania o udzie]enie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miabr być przeznaczone na sfinansowanie calości ]ub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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