
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa drenów do pompy artroskopowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278209300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 40

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 731 22 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzzoz.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzzoz.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drenów do pompy artroskopowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9484f34-4b85-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279600/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23 10:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9484f34-4b85-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego
przetargi@pzzoz.bedzin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
przetargi@pzzoz.bedzin.plWymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Szczegóły określa SWZ
Cześć XI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz Części XIV SWZ Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc,.docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
informuję, że:
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• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z
siedzibą w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@pzzoz.bedzin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa drenów do pompy
artroskopowej ” prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, okres
przechowywania danych:
- zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217) - 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym;
- nie dłużej niż 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono umowę dla celów
ustalania lub dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej
działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień Publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA.381.40.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa drenów do pompy artroskopowej wraz z
dodatkowym osprzętem do zabiegów artroskopowych, oraz użyczeniem pompy artroskopowej w
ilościach i asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych, zawartych w
Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów
określonych w SWZ oraz ich wag. 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe
kryteria według następujących zasad:
KRYTERIUM CENA 
KRYTERIUM TERMIN DOSTAW CZĘŚCIOWYCH

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw częściowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.) Oświadczenia o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów
dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych
prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm. ) Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
2) opisy lub fotografie (odpowiednio) oferowanych wyrobów potwierdzające wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do SWZ, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest czytelnie oznakować opisy lub fotografie oferowanych
poszczególnych pozycji asortymentowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1). Oświadczenia o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów
dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych
prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm. ) Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
2) opisy lub fotografie (odpowiednio) oferowanych wyrobów potwierdzające wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do SWZ, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest czytelnie oznakować opisy lub fotografie oferowanych
poszczególnych pozycji asortymentowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć: 
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców.; 
4. Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ 
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym.
5. Formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
6 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów –
nie dotyczy 
7 Przedmiotowe środki dowodowe

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00279600/01 z dnia 2021-11-23

2021-11-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Części VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli
zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany takie będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych pod warunkiem, że zmiany takie
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
f) zmiany ustalonego przez producenta numeru katalogowego dostarczanych Wyrobów. W
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że producent

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00279600/01 z dnia 2021-11-23

2021-11-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



zmienił numer katalogowy dostarczanych Wyrobów,
g) zmiany sposobu konfekcjonowania, a tym samym zwiększenia lub zmniejszenia ilości
zaoferowanych opakowań zbiorczych, z tym zastrzeżeniem, że ilości Wyrobów muszą być po
odpowiednim przeliczeniu zgodne z ilościami określonymi w Zał. nr 2, a ceny jednostkowe
określone w tym załączniku nie ulegną podwyższeniu.
h) zmiany producenta Wyrobów, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie Wykonawcy
wycofał się z produkcji danego Wyrobu. Zmiana taka będzie dopuszczalna jedynie pod tym
warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta będą w pełni spełniać wymogi wynikające
ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a cena tych Wyrobów będzie nie wyższa niż określona
w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji Wyrobów oraz dostarczyć
Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości, potwierdzające, że Wyroby, które mają być dostarczane w zamian odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz spełniają wymogi wynikające z SWZ.
i) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych
przedmiotu dostawy na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W
przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku
czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości przedmiotu dostawy obniżenia ceny zmiana taka
nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie
rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez
zawarcie informacji o wysokości rabatu. W takim przypadku zapłata faktury przez
Zamawiającego będzie potwierdzeniem zmiany umowy w zakresie obniżenia ceny. W przypadku
gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie
zawarcie pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

warunki zmiany umowy c.d.:
j) wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu
stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania, jednak na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy od pierwotnego terminu obowiązywania umowy 
k) zwiększenia ilości poszczególnych Wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie i/lub
wydłużenia terminu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem,
że łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych i będzie mniejsza od 10% pierwotnej wartości brutto umowy i wynikać
będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych wynikającej w
szczególności ze: wzrostu liczy pacjentów, wzrostu liczby zabiegów, zmiany procedur w szpitalu
itp. Cena Wyrobów w ramach zwiększonych limitów ilościowych będzie nie wyższa niż
pierwotnie określona w umowie.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych pod lit. b), c), d) lub e) Strona zamierzająca
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uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie
pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi
zawierać: 
- wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany 
- uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
- propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.
Na skutek złożonego kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony
w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. 
W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny
aneks do umowy. 
W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych pod lit. f), g), h), i), j), lub k) Strona
zamierzająca uzyskać zmianę zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie odpowiednich
dokumentów i dowodów oraz projektu aneksu do umowy.
2 Zmiany określone w ust. 1 lit. a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia
drugiej Strony. Zmiany określone w ust. 1 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) wymagają formy
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba, że co innego wynika z tych zapisów.
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