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Ogloszenie m 544016-N-2017 z dnia 2017 -07 -04 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostarva artvkuhiw budorvlanych

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostarry

Z-amie szczanie o gl osze nia : Zamie szc zanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamriwienie mogq ubiegad sig wylqczlie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

d"ialalnoS6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realimwaly zam6wienie, obejmuje spolecan4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych cdonkami

grup spolecmie marginalimwanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskalnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 :ust.2 ustawy Pzp, nie mniejsry niz 30Yo, os6b zatrudnionych

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

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy pou'ierzyVpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie
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Je2eli tak, naleZy wymienii zamawiaj4cych, kt6rry wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, kajowe numery identyfrkacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw

cdonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

cdonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamriwief

publicmych:

Informacje dodatkowel

I. l) 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 (uRL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moZna uryskai dostgp do narzgda i urz4dzei lub format6w

ptik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELA|{IE ZAMOWIENIA (jeZeti dotyc4flt

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym \4'przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (klory z zamatiaj4cych jest

odpowiedzialny za przrprowadzenie postgpowania, czy i w lakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, cry zam6wienie bgdne udnelane przez

kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pelny i be4oSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moma uzyska6

pod adresem (URL)

Tak
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www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej ztmieszrmna bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moirla uryska6

pod adresem

Nie

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

Elektronicmie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lutr wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udz' alu w postgpowaniu

rv inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Znsp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczra wymaga korrystania z narz4dzi i wzqdzcfr lub format6w plikr6w,

kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieoganiczony, pehy, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdzi mo2:ra uzyskai pod
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adresem: (l-lRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.l) Naa,va nadana zamriwi enit przez zamawiaj 4cego: Dostawa artykul6w budowlanych

Numer referency jny : ZOZ.Y.Il01DZP / 44/ 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamriwienia przeprowadmno dialog techniczry

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mozliwo6ci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

odniesieniu do:

Z,amawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 14cmie nastgpuj4cych czgSci Iub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg3ci zam6wienia, na ktrSre moir mstad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

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

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

innowacyjnego - okreilenie zapotrrc bowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa artykul6w budowlanych. Szczeg6lowe

wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia zzwiera zal4cz:.k nr la do SIWZ. Opis

ten nalezy odcrytywad *raz z ewentualnymi zrnianami treSci specyfrkacji, bgd4cymi np.

wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Szczeg6lowy opis przedmiotu

zam6wienia zawiera zal4czr:lk nr 1a do SIWZ. Opis ten naleiry odcrytywa6 wraz z ewentualnymi
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zrnianami tre(ci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania

Wykonawc6w.

II.5) Gl6wny kod CPV: 44111i00-l

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

24957200-9

44221000-5

14200000-3

44170000-2

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartolci

zamdwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdy) - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiq4ruania umotvy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wierfi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i T lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Oke6lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktrirym realimwane bgdzie zamriwienie lub okres, na ktr5ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczry system zakup6w:

miesi4cach: /ubdniach:

lub

data rozpocz4cia:. lub zzkoitczsnia: 20 I 8-08-3 1
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZA{YM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKI UDZTALU W POSTqPOWANIU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej &ialalnoSci

zawodowej, o ile *ynika to z odrgbnych przepistiw

Okeilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre5lil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczra

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie oke6lil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczra lub zawodowa

Okedlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre5lil warunku w tym zakesie

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

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych crynnoSci prry realizacji

zam6wienia wraz z nformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do5wiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstauy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustany Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstarva wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

rrr.3) WYKAZ OsWr.q.nczBN SKI-ADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPELNIA WARUNKI UDZtAt U W POSTqPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERTA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTAOCZBI{ I,UB DOKUMENToW, SKI,ADANYCH PRZE,Z

WYKONAWC4 W POSTqPOWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART, 25 UST. I PKT 3

USTATilY PZP:

1. Odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnodci

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 I ustawy,

wystawionego nie wczeiniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.2. Je?eli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej.

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

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

potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwa(o jego likwidacji ani nie ogloszono upadlodci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny byi wystawione nie wczeSniej niz 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 zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

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

dolycry|, oinne przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

m.$ WYKAZ OSWUOCZTilI r-UB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCq W pOSTqpOWAT\rU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST, 1 PKT I

USTAWY PZP

[.5.1) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKoW UDZTALU W POSTqPOWANTU:
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswraocznrt LUB DoKUMENT6W SKLADAi{YCH PRZfrZ

WYKONAWCq W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST, 1 PKT 2

USTAWY PZP

O5wiadczenia : a/ o dzialaniu zgodnie z Rozporz4dzeniem (CLP (WE) nr 12'7212008 z dnia

16.12.2008r. w sprawie omakowania i pakowania substancji i mieszanin. bl dla substancji

mieszanin chemicznych wymagaj4cych kart charakterystyki, kt6rych producent nie umieszcza

na stronie internetowej --odwiadczenie deklaruj4ce przesylanie aktualizacji kart charakterystyki

do Zamawiaj4cego w formie elektroniczrej przez caly czas obowi4rywania umowy, c/ dla

substancji / preparat6w biob6jcrych - oSwiadczenie, 2rc oferowane substancje / preparaty

posiadaj4 aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i ze przedmiotowe zezwolenia

zostan4 dostarczone na ka2de wezwanie Zamatiajqcego, d/ dla substancji mieszanin

chemicznych wymagaj4cych rejestracji - oSwiadczenie, 2e zastaly zarejestrowane i 2rc

dokumenty rejestracyjne zostan4 dostarczone na ka2de wezwanie Zamawiaj4cego. 5.6.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zarrueszpzsnia na stronie intemetowej informacji, o

kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, mbowiqzany bgdle do prznkazania Zamawiaj4cemu

oSwiadczenia o prrynale2noSci lub braku przynaleinodci do tej samej gupy kapitalowej, o

kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy. Wtaz zp do?eniem oSwiadczenia, wykonawca

mo2re przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

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

Do oferty nale\ dolEczy( nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypehriony i podpisany przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cmik nr 1 do specyfikacji. (Arkusz winiert zawierat, wszystkie ewentualne

zrniany wprowadzone w czasie trwania postqpowania). 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dmny wedlug wzoru

stanowi4cego zal1cmlk nr 1a do specyfikacji. 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania

,,\ykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia

umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej.
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rv.l) oPN

IV.l.l) Tryb udzjelenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Z,amawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet tykonania zam6wienia:

Nie

Nalery podai informacie na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga si9 doienia ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do

ofert katalogriw elektronicmych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig doirnia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym do2pniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana Iiczba wykonawc6w, kt6rzy mstanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
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Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamiczrego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdne zawarta:

P rzewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszcmne dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamiczne go systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2rnie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloaonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dznnia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczra

Przewidziane jest prze prowadzenie aukcji elektroniczrej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negociacie z ogloszeniem) Nie

Nalery podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicmej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przcdstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam5rvienia:

l0zl5 04.07 .2017 . 08:46
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Nalery poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje doty cz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorrystywanego sprzgtu elektronicmego, roz:vti4zafr i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w aukcji elektroniczrej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych postqpief, zostanE zakwaliflkowani do nastQpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicmej:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l ) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Krvteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 40,00

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

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spehria6 wsrystkie oferty:

Przewidziane jest zasttzoZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
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przeprowadzenia ne gocjacj i

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

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

Informacje dodatko*'e

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nag6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili ronvi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeircli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowanla

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia ticzby rozvtiqzai:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia dehniuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wsrystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podtegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektronicrzra

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:
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Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania technicme w z4dzni informatycaych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko5ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Grmin otwarcia licytacji elektroniczrej:

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania doty cz4ce zaberyieczenia nalerytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si9 istotne zniany postanowief zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru rvykonawcy: Nie

Nalery wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia znian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2nolci.2. Zm)any postanowiei niniejszej

umowy, s4 dopuszczalne wylEcznie w prrypadku, gdy: a) nastqpilo obniircnie ceny jednostkowej

asortymentu, b) sposobu konfekcjonowania c) liczby opakowari d) wyst4pi przejSciowy brak

produktu z prryc zyn le2acych po stronie producenta prry jednoczesnym dostarczeniu produktu

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objgtego umow4. e) zniany stawki podatku

VAT - zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zrnianie ulegnie kwota podatku VAT i
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cena brutto, cena netto pozostanie niezrnienna, f) w prrypadku zrniany stawki podatku VAI w

ramach niniejszej umowy zniana stawki nastgpuje z dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego

zrnieniajqcego stawkg, a w prrypadku zniany stawek celnych wyst4pienie o zrniang !\ymaga

udokumentowanej formy pisemnej i zgody Zamawiaj4cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)

Srodki sluz4ce ochronic informacji o charakterze poufnym

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

Dara:2017 -07-31, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony. negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postEpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje si9 unicwazrienie postgporvania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprrymania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

avrotowi Srodk6w z pomocy uddelonej przez paristwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byt przeanacmne na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewazrienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeirli Srodki

slui4ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przeuracryd na sfinansowanie calo6ci lub czgSci zam6wienia, nie

mstaly mu przymane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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ZALACTNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZDSCIOWYEH

15 z15 04.01 .2017 , 08.46




