
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Dostawa nici chirurgicznych

niewchłanialnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

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 I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 528364-N-2020 z dnia 2020-04-07 r.
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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 członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 11026815000000, ul. ul. Stępińska 19/25 , 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (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

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

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

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

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

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdział VI SIWZ. Składanie ofert odbywa sie za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny

pok. 106 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nici chirurgicznych

niewchłanialnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 21/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

niewchłanialnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., zgodnie z bieżącym

zapotrzebowaniem Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy - Opis przedmiotu

zamówienia). 2) Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną

od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w
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załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do

faktycznych potrzeb szpitala (są one wartościami maksymalnymi zamówienia), z zastrzeżeniem

jednak, iż zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 20%. 3) Szczegółowe informacje

dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”, stanowiącym załącznik

nr 4 do SIWZ. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek

oferowanego asortymentu do pozycji nr: 10, 11, 12, 13, 23, 28, 29: a) próbki oferowanego asortymentu

składane są w celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów z parametrami wymaganymi

przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 3 do SIWZ); b)próbki

należy dostarczyć nieodpłatnie; c)każda dostarczona próbka musi być opisana przez Wykonawcę

następująco: nazwa wykonawcy / nr pozycji; d)Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi

próbki, które w procesie oceny użytkowo – jakościowej zostaną częściowo lub całkowicie zużyte.

Odpowiednie przepisy i procedury nakazują ich bezpieczną utylizację. e)Wzór Wykazu załączonych

próbek stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. f)Wzór Wniosku o zwrot złożonych próbek stanowi załącznik

nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33141100-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 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 art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:  24  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

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

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

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa powyżej 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,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta, zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany

przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ
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(Formularz asortymentowo-cenowy). Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i

pozycji dotyczy. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w

załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta przedmiotu

zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów; 2) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do

kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom

zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.), tj.: a) dokument potwierdzający

dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument

potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP

wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i

IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii

Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – w

takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie); b) deklaracja/certyfikat zgodności ze

znakiem CE. c) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został

sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia,

potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

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

1) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik Nr 3 do

SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty

(oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, względnie do

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o

ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) próbki, o

których mowa w rozdz. I ust. 1.2 pkt 4 niniejszej SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji 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 specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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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 zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia (danego pakietu) 60,00

Termin realizacji dostawy częściowej 20,00

Szybkość reakcji na reklamację 20,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

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:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień Umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

1)wydłużenia terminu gwarancji, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy, bez konieczności zmiany

wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 2)zwiększenia poszczególnych ilości

asortymentu, będących przedmiotem umowy wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, bez

konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy, wynikających ze

zwiększonych potrzeb Zamawiającego i uzależnionych od konieczności ich zastosowania w danym

czasie; 3)zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem

umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4

Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę;

4)zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem

umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku wprowadzenia nowych

uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian;

5)zmiana nazwy własnej danego asortymentu przedmiotu umowy o ile zmiana ta została dokonana

przez producenta i potwierdzona stosownym dokumentem – zmiana ta może być związana np.: z

ulepszeniem składu jakościowego lub być podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji

pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a asortyment nadal

będzie spełniał wszelkie wymagania lecznicze, wymagania prawne i jakościowe określone przez
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Zamawiającego;b6)wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z

chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

7)zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w

Załączniku nr 1 do Umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym

Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że

spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; W

przypadku zaprzestania produkcji lub braku asortymentu na rynku polskim Wykonawca zobowiązany

jest niezwłocznie przedstawić dokument potwierdzający ten fakt od Producenta i powiadomić o tym

fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tzw. „zamiennik”

danego produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki Zakładowej. Cena

zamiennika nie może być wyższa od ceny produktu podanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 8)zmiany

ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do Umowy w przypadku zmiany stawek opłat celnych

wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 9)zmiany ceny jednostkowej netto i brutto

poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1

do Umowy wynikających ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez Producenta, z

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową; 10)każdą zmianę w

stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem

ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia; 11)zmiany

postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej.

Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody,

wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki; 12)zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo

ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; 13)zmian danych

którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu świadczącego

przedmiotową dostawę) związanych z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności

lub zmian wynikających z przekształcenia podmiotowego po stronie którejkolwiek ze Stron Umowy,

np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 14) obniżenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego

asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do Umowy

wynikających ze zmiany ceny wprowadzonej przez Producenta; 15)zmiany numeru katalogowego lub

oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy, w dowolnym momencie trwania Umowy, o

ile Wykonawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie

nadal asortyment określony w Umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub

oznaczenia asortymentu; 16)wprowadzenie nowego asortymentu o wyższych parametrach lub
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rozszerzonym zakresie w tej samej cenie lub niższej, jeżeli Wykonawca i Zamawiający zgodnie

potwierdzą, że nowy asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego; Zamawiający może

odmówić wprowadzenia zmiany do Umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający

uzna i uzasadni na piśmie, że taka zmiana nie leży w jego interesie lub nie gwarantuje otrzymania

asortymentu zgodnego z jego oczekiwaniami; 17)zmiany postanowień umowy w zakresie obowiązku

odbierania i akceptowania faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz sposobu i miejsca ich

dostarczania, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących Zamawiającego do przyjmowania

faktur elektronicznych; 18) zmiany wartości brutto umowy, w przypadku zmiany wysokości

minimalnego ustalonego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej

ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę -

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w

związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących dostawę do wysokości

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników

świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; 19)zmiany

wartości brutto umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę -

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym dostawy. Kwota

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia

pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy;

20)zmiany wartości brutto umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o

pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania

Umowy przez Wykonawcę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom

świadczącym dostawy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
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realizacją przedmiotu Umowy - odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww.

przypadki.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

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

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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