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Ogloszenie nr 544043-N-2017 z dnia 2017 -07 -04 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa material6w eksploatacyjnych do drukarek

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamie szczanie o glosze nia : Zamie szc zanie obo wi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wspdlfinansowanego ze Srodk6ry Unii Europejskiej

Nie

Naava projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqczrie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno66 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realimwaly zam6wienie, obejmuje spoleczrq i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spoleczrie marginalizowanych

Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskamik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy rti7 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryI/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowadzane wsprilnie pr zez zamawiaj4cy ch

Nie
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Jezeli tak, nalezy wymieni6 zamawial4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postEpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajacymi z innych pafstw

cdonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw

cdonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief

publicmych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfrkacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel.

+48338723111,, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,, faks +480338723111.

Adres strony internetowej (l,lRL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozra uzyskai dostgp do narzgdn i wz4dzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAM6WTENIA (jeieli dotyczy)z

Podzial obowi4zk6w migdry zamawiaj4cymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z irutych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, cz1 iw jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udAelane przsz

kaidego z zamawiaj4cych indywidualnie, cry zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pom staly ch zamawiaj4cych) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pelny i be4roSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mozra uzyskad

pod adresem (URL)

Tak
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www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszr.mna bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zoxuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesyla6:

Elektroniczrie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert Iub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Z.esp6l Opieki Zdrowotnej d. Sryitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczra wymaga korrystania znarzqdn i urz4dzrfi lub formatriw plik6w,

ktrire nie s4 o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na u4rskai pod
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adresem: (l,lRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Naara nadana zam6wi eniu przezzamawiaj4cego: Dostawa material6w eksploatacyjnych

do drukarek

Numer referency jny : ZOZ.Y.010 IDZP I 45 I 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadmno dialog techniczly

Nie

IL2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciouych

Zam6wienie podzielone jest na c45c|.

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do ud"ielenia l4czde nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moin mstaf udzielone zam6wienie jednemu

llykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, roclzaj i iloit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa material6w eksploatacyjnych

oryginahych lub r6wnowa2ny ch oraz zamiennik6w do urzqdzeri okeSlonych w zal4czniku nr \a

do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. . Przpz toner (tusz, taSmg barwi4cq) oryginalny,

Zamawial4cy rozumie material eksploatacyjny wyprodukowany przez producent a trz4dzenia do
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II.5) Gl6wny kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (je2eli zamowiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o ktrSrych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust, 6 pkt 3 ustawy P4r: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa wart.67 ust. 1 pkt 6 lub w art. l34ust.6pkt3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na ktriry mstala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktriry mstal ustanowiony dynamiczty system zakup6w:

5z14 04.07.2017. 09: l0

kt6rego ma by6 zastosowany. . Przez material eksploatacyjny r6wnowaZny Zamatiajqcy rozumie

produkt kompatybilny ze sprzgtem, do kt6rego jest zam6wiony, o parametrach takich samych

b4d2 lepsrych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo

wytworzonego w caloSci), nieregenerowany. ani ponownie napelniany, pochodzqcego od

producenta wz4dznnia do kt6rego material jest prze z.:aczony. PojemnoSi czy te2 wydajno66 (

iloS6 uzyskanych kopii) nie moirc byi mniejsza niz dla produkt6w oryginalnych oraz musi

posiadad znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikuj4ce dany produkt. Wykonawca bierze

na siebie pehra odpowiedzialnoii za uszkodzenie sprzgtu spowodowane u2ywaniem

zaoferowanych material6w. . Zama,iaj4cy podajEc wydajnoS6 toner6w wyra Zon4liczh4 stron do

zadrukowania w zal4czniku nr la do SIWZ wskazal minimaln4 liczbg stron wydruku, jednoczeSnie

dopuszczajqc tonery o wyzszej wydajnoSci. Zamawiaj4cy w zal4cmiku nr la do SIWZ w

porycjach wskazanych w kolumnie ,,zamienniki" nie wyklucza zaoferowania toner6w

oryginalnych, natomiast w pozycji ,,oryginal" wymaga toner6w oryginalnych producenta.
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miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgciai lub zakoirczenia: 2018-08-3 I

II.9) Informacic dodatkorve:

SE,KCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZ{YM

IIL 1) WARUNKI UDZIAI.U W POSTqPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okeilenie warunk6w: Zanawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicma

OkeSlenie warunk6w: Zarnawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakesie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d technicma lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: Zamaviaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakesie

Zamafral4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno(ci pr4y realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalihkacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Informac je dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pqr

lll,2.2) T,amawiaj4cy przewiduje wykluczenie *ykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustany Pzp Thk Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Thk (podstawa wykluczenia okeSlona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

6zl4 04.0'l .2017,09:10
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III.3) WYKAZ OSWTaUCZBN SKLADA|TYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIAI.U W POSTEPOWA}IIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w uddalu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wYKAz oswaoczEir LUB DoKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWAME ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ARI, 25 UST. I PKT 3

USTAWYPZP:

1. Odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

wystawionego nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.2. Je2eli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 1 sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio,2:e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny byi wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument

dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 2 zastgpuje sig je

dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczyt,, zlo2one przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tei osoby.

m.5) WYKAZ OSWaDCZBN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PP.ZEZ
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WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I

USTAWY PZP

m.5.r) w zAKRf,SIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZ[.At-U W POSTQpOWANTU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCI:

IrI.6) WYKAZ OsWrlnCZrN LUB DOKUMENToW SKLADAT{YCH PFtr,EZ

WYKONAWCq WPOSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO WCELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA WART.25 UST. 1 PKT2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I[.3) - III.6)

Do oferty naleLry dolqcry,t, nastgpujqce dokumenty: 1. Wypehriony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cmik nr I do specyfikacji. 2. Wypehiony i podpisany przez osoby

upowainione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenouy, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cmik n 1a ( oferowany pakiet) do specyfrkacji. Prosimy r6wnie2 o

dol4czenie do oferty wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD.

(Arkusz winien zawierat, wsrystkie ewentualne znriany wprowadmne w czasie trwania

postgpowania). 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postEpowaniu i zawarcia umowy, jezrcli osoba reprezentujqca

wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do

jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

Iv.l) OPIS

N.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Z,amawi^:qcy i4,d^ wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

8zl4 04.07.20 I 7. 09: l0
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie



Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV,1.4) Wymaga sig zlozenia ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektroniczrych:

Nie

Dopttszcm sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektronicmyc h :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV,1.5.) Wlmaga sig doirnia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZloZenre oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy mstan4 ztproszrni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersh,ro

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamiczrego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzte zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

9z14

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamiczrego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd1 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zkup6w:

Informacje dodatkowe:

Przewiduje sig pobranie ze oinnychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczra

Przrwidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczrej (przetarg nieograniczony, przetatg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicmej:

Przrrviduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalery podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania wtoku aukcji elektronicmej i jakie bEdq warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postqpieri):

Informacje dolycz4ce wykor4rstywanego sprzQtu elektronicznego, ronvi4zai i specyfikacji

technicmych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

10 214 04.07 .2017 . 09:10

W ramach umowy ramoweji dynamicz:ego systemu zakup6w dopuszcza sig zloienie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:
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Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicmej :

IV.2) KRYTERH OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2,2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 80,00

Termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedurS o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieoganiczony)

Nie

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

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spehria6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzEzEnie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstEpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajEcego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:
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Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6q kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiEce podstawQ do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiada6 wsrystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby oferl podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfrkacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektronicma

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczra:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania technicme urz4dzeh informatycmych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre6lenie minimalnych wysokoSci

post4pien:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo4rli nowych post4pie6, zostan4 zakwalifrkowani do nastgpnego
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etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicatej:

Grmin i warunki zamknigcia licltacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nale4tego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zniany postanowiefi zawartej umolrT w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Thk

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zrnian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy mo2e by6 dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoSci.2. Zmiany postanowief niniejszej

umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej

asortymentu, b) zrniany stawki podatku VAI - ni4zanej z przedmiotem umowy - w tym

prrypadku znianie ulegnie kwota podatku VAI i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna,

c) w prrypadku zrniany stawki podatku VAI w ramach niniejszej umowy zrniana stawki nastgpuje

z dniem wejScia w Zycie aktu prawnego zrnieniaj4cego stawkg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterzc poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-08-04, godzina: 10:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
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Wskaza6 powody:

Jgryk lub jgryki, w jakich mog4 byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin a+i4zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostateczlego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych

avrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byi przcnacmne na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zamriwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki

slui4ce slinansowaniu zamriwieri na badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przcnraczy6. na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

mstaly mu prrymane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAT-ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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