Ogłoszenie nr 542215-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów
do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowozasadowej.
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

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 Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer
identyfikacyjny 30822900000000, ul. ul. 1 Maja , 84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 58 673 09 12, e-mail zamowieniapubliczne@wp.pl, faks 58 673 22 81.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalpuck.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.szpitalpuck.pl

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

Tak
www.szpitalpuck.pl

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:
w formie pisemnej
Adres:
Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1A, 84-100 Puck

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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna
dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania
parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.

Numer referencyjny: ZP/02/2020
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 odczynników i materiałów
eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych
oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
ze wskazaniem ilości zawiera załącznik nr 5a i 5b do SIWZ – formularz cenowy.
II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33696200-7
38434580-5
38434520-7
33124100-6

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:
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
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)

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:
1. 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; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa
w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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:
Nie

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:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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:
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

Cena

85,00

Termin dostawy 15,00

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
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:
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:
I. Zmiany umowy 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami niniejszej
umowy. 2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z
zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 3. Strony przewidują, możliwość
przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości
przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w §2
ust. 2 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. W
ramach pozostałych środków finansowych Zamawiający będzie uiszczał także czynsz dzierżawny za
dzierżawiony przedmiot umowy. 4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: a)
polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto
określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy, b) polegające na zmianie asortymentu na

inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub
dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w
dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto
określonej w umowie, c) polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym
obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy
pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub
dystrybucji. 5. Zmiany wymienione w ust. 4 lit. a) i b) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony
umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie
wyrazić zgody na zmiany określone powyżej. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy
również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 6. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w
terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości
przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod
warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z
uwzględnieniem § 9 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta
może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z
ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych,
które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu. 7. W przypadku zmiany: 1) stawki
podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze
Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie ww zmian ma prawo pisemnie zwrócić się do drugiej
strony o podjęcie negocjacji w celu odpowiedniej zmiany cen netto i brutto określonych umową o
kwotę proporcjonalną do zmian określonych w pkt. 1), 2) lub 3), jeśli zmiany te mają wpływ na koszty
realizacji zamówienia. Każda ze Stron wnioskujących ma obowiązek pisemnie udokumentować ww
wpływ zmian na cenę realizacji umowy. 8. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach umowy na
podstawie powyższego ustępu zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę. Zmianie w takiej sytuacji ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. 9.
Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa
w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za
siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie
występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest
niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww
okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację
obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec
zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie
jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w
umowie. 10. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub
obiektywnie konieczne dla Zamawiającego, w szczególności polegają na: a) obniżeniu ceny,
udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, b)
zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową
dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, c) przesunięciu terminu realizacji

umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub
harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach
Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz
Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. d) wystąpieniem
innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści
umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany
procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji
przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie. 10. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami
niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym
uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków opisanych w §9 ust. 4 umowy. 11. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być
dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w
§9 ust. 4 umowy. II. Zmiana umowy w związku z COVID-19 1. Umowa może zostać zmieniona w
sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą
wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić. 3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę. W celu
dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do
złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności
będących podstawą zmiany. 4. Wniosek o zmianę Umowy, o którym mowa w ust. 3 powinien
zawierać co najmniej: a. zakres proponowanej zmiany, b. opis okoliczności faktycznych
uprawniających do dokonania zmiany, c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną
wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, d. informacje i dowody potwierdzające, że
zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 5. Dowodami, o których
mowa w ust. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  oświadczenia lub dokumenty dotyczące
nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,  decyzje
wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na
wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 
polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.),  analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie
dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),  dokument
potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  dokument potwierdzający wystąpienie
okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na
termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,  dokument potwierdzający, że dokonanie

zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 
dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu,
lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek
dokonania proponowanej zmiany),  dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych
danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione
przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy,  innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w
istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy. 6. Strona wnioskująca o zmianę terminu
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń w związku z okolicznościami opisanymi w ust, 1,
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7. W przypadku złożenia
wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 4, druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga
Strona może: a. zaakceptować wniosek o zmianę, b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, wraz ze
stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w
zakresie wnioskowanej zmiany, d. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno
zawierać uzasadnienie. 8. Z negocjacji treści zmiany umowy, o której mowa w ust. 7 lit. c, Strony
sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 9. W przypadku sporu
pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 4 lub zasadności dokonania
zmiany – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany w
zakresie realizacji Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania
niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona
wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony
wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga
Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany
wynagrodzenia Umowy. 10. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian
cen wyrobów objętych umową, w wyniku okoliczności wymienionych w ust. 1, dopuszczają
możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
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: 2020-05-29, godzina: 09:00,
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

>
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:
1. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne, zaleca się złożenie oferty 24 godziny przed
wyznaczonym terminem, w celu zachowania zasad kwarantanny. 2. Z uwagi na panującą pandemię
Covid-19, Zamawiający nie zaleca osobistej obecności podczas otwarcia ofert. Zamawiający
niezwłocznie przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w pkt X.6
SIWZ, na adresy e-mail wskazane w ofertach.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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