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Ogloszenie nr 504726-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudowq przedzialu

medycznego, z noszami z transporterem ora,z przenoSnym urzQdzeniem przeznaczonym do

mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU. Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogQ ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych dojednej lub wigcej

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

Wzez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZA CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierryli

przeprowadzenie postqpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyvpowierzyli prowadzenie
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postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajgcych

Nie

Je2eli tak, nalezy wymieni6 zamawiai4cych, kt6rzy wsp6hie przeprowadzai4 postgpowanie oraz

podad adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

w przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6rnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich unii Europejskiej - mai4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6t Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +4g033g723 I I I .

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskae dostgp do narzgdzi i rrz}dzenlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.TCEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZTELANIE ZAMoWIENIA (jeieti dotyc4flt

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiai4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei (kt6ry z zamawiai4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowani a, czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadai4 pozostali zamawiai4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kaZdego z zamairaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNII(ACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

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

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub 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:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z aarzgdzi i urzqdzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie sq ogdlnie dostgpne

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych n arzQdzi mozna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWITNIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa ambulansu sanitamego typu

B z zabudow4 przedzialt medycznego, z noszami z transporterem oraz przenosnym urzqdzeniem

przeznaczonym do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych

Numer referencyj ny z ZOZ.Y.010 IDZP /03 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiai4cy z strzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpui4cych czgsci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

*ykonawcy:

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

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu medycznego typu B z zabudow4

przedziaiu medy cznego, z noszami z transporterem oraz przenodnym urzqdzeniem przeznaczonym
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do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorostych. a) Oferowany ambulans powinien

spelniai wymagania aktualnej polskiej normy PN EN 1789+Al:2011, wymagania okreilone w

Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunk6w

technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego wyposa2enia (tekstjednolity Dz. U. 2015,

poz. 305 z p6 . zm.), Ustawie o Paristwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrzeSnia

2006r. (tekstjednolity Dz. U.2013,po2.757 z p62n. zm.), oraz,2e oferowane wyroby medyczne

objgte przedmiotem zam6wienia spelniaj4 wymagania okreSlone w ustawie z dria 20 maja 2010r.

o wyrobach medycmych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 876). b) Zaoferowany ambulans musi

byi fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany nie wcze6niej niZ w 2019r., ( dotyczy

pojazd6w bazowych oraz zabudowy specjalistycznej) kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,

materialowych i wykonawczych, 
"ryposazony 

w nosze wraz z transporterem. Zamawiaj4cy

dopuszcza przebieg obejmuj4cy transport ambulansu od dostawcy do siedziby Zamawiaj4cego. c)

Zamawialqcy wymaga, aby zaoferowany sprzEt byl fabrycznie nowy, nieuzywany, rok produkcji

nie starszy niz 2019 (przeno3nie urz4dzenie do kompresji klatki piersiowej) Zamawiaj4cy

wymaga, aby zaolerowany sprzgt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjqcia

dzialalnoSci medycznej, bez dodatkowych zakup6w i inwestycji . d) Wykonawca po przekazaniu

do bieZ4cej eksploatacj i i odbiorze ptzez Zannwiai1cego urzqdzenia, potwierdzonym protokolem

zdawczo - odbiorczym, zobowi4zany jest do przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia w

zakresie obslugi dla personelu Zamawiajqcego. e) Wykonawca zobowi4zany j esl :uuraz z dostaw4

pojazdrt przekazal Zamawialqcemu kartg pojazdu, aktualne Swiadectwo homologacji, ksi4zkq

gwarancyjn4, ksi4zkg przegl4d6w serwisowych, instrukcje obslugi w jEzyku polskim, dwa

komplety kluczyk6w, wykaz wyposaZenia i akcesori6w oraz niezbgdne dokumenty dopuszczajqce

pojazd do ruchu na terenie naszego kraju oraz za!;wiadczenie stwierdzaj4ce zwolnienie od akcyzy

zgodnie z nowelizacj4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia24lipca 2015 (D2.U.2015 poz.

1479-) art. 110 a, pkt 2 b. f) Wykonawca ponosi koszt dostawy oraz odpowiedzialnodi za dostawg

przedmiotu zam6wienia do siedziby Zamawiajqcego. g) Koszt rejestracj i ambulansu po dostawie

oraz koszt ubezpieczenia ambulansu w zakesie OC, AC, NNW le24 po stronie Zamawiaj4cego. h)

Szczeg6lowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia

zawiera zal4cmik nr la do SIWZ. OkeSIa on parametry wymagalne - graniczne. Opis ten nalezy

odczytywai \4T az z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bqd4cymi np. wynikiem

udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Oferta, kt6rej sprzgt nie bEdzie spelnial

warunk6w granicmych zostanie odrzucona. Zakup finansowany dotacjq Ministerstwa Zdrowia w

ramach Programu Wymiany Ambulans6w
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II.5) Gl6wny kod CPV: 34114121-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33192160-l

33192160-l

II.6) Calkowita wartosd zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoil w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dytamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 tub w

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

okreslenie przedmiotu, wielkodci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. l pkt6lubwart. l34ust.6pkt3 ustawy pzp:

II.8) okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartl

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

miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgci a: lub zskoitczenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa ambulansu w term inie do 24.04.2020r.

EK CJE ERZE
EKONOMICZ FIN NSO MITE
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie wanrnk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postQpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informaclq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

IIL2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,1) Podstany wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll,2,2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWTENCZNN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu tTkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
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Nie
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III.4) W}'KAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCD W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

Zal4cznik nr 2

[r.s) wyKAZ OSWTADCZET( LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH qFtZEZ

WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWYPZP

I[.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZTALU W pOSTIpOWANTU:

Zalqcznik nr 2a

rII.5.2) W ZAKRESTE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) wyKAz oSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH qFrZEZ

WYI(ONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWYPZP

wykonawca zobowi4zany jest do dol4czenia do oferty katalog6w i innych material6w tzn.

zdigi lub rysunk6w oferowanego pojazdu ( przedzial medyczny - widok strony lewej i prawej,

przedzia\ kierowcy oruz pojazd z przodu, tylu i obydwu bok6w) oraz sprzQtu med ycznego

potwierdzai4cych spelnienie wymog6w - parametr6w granicznych oferowanego sprzgtu.

-Atesty i dopuszczenia - zgodnie z wymaganiami okeslonymi w zal4czniku nr la do SIWZ

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

Do oferty nale2y dol4czyt, nastgpui4ce dokumenty: 1. wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4czfik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelnion4 i podpisan4 przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy Specyfikacig Techniczn4, sporz4dzon4 wedlug

wzoru stanowi4c ego zal4cznik rr I a do specyfikacj i. (Arkusz winien zawierat, wszystkie

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentui4ca wykonawca w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wlasciwym rejestrze lub ewidencji dzialatnodci gospodarczej. 4. oswiadczenie RoDo -
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zal4cznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IVI ROCEDURA

Iv.1)OPN

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przelrgnieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

NaleZy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV,l.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IY.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eriem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidyvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, portnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
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Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna Iiczba uczestnik6w umowy ramowej:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bEd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicmych :

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartosci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej;

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, rynikaj4ce z opisu przedmiotu

l0z14 2020-01-22, 10:18
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zamowtenla:

NaleZy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicmej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji

technicznych w zakesie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich hwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60 00

Ocena techniczna ambulansu 20,00

Ocena techniczna noszy i transportera 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrirej 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 spelniad wszystkie oferty:
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Przewidziane jesl zaslrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

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 zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzai:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacj e dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
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IV,4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dotyczQce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne vz4dzef, informatycznych:

Spos6b postEpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym oke5lenie minimalnych wysokoSci

postqpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

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

Wymagania doty czEce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV,s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

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

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2nodci. 2. Zmiany postano\Mief niniejszej

umowy, sQ dopuszczalne &yl4cznie w przypadku, gdy nast4pila : a) zmiana stawki podatku VAI -
zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena

brutto, cena netto pozostanie niezmienna, b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach
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niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniai4cego

stawkE. c) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci,

kt6rych nie moZna bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeti dotyczy).

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Datat 2020-01 -31, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczorly, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub igzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania 5rodk6w, kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgsci

zam6wienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZA KI-INF CJE D CE OFERT CZESCIO CH
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