Ogłoszenie nr 2021/BZP 00060702/01 z dnia 2021-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz sukcesywna
dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 flex plus

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sukiennicza
1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
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:

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz sukcesywna
dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 flex plus
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1e939ec-b97f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060702/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-20 18:03
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013696/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa analizatora parametrów krytycznych (dzierżawa + dostawa odczynników dla
laboratorium i o/SOR), analizator badania moczu.
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

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia
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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) 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@szamotuly.med.pl2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami w sprawach formalnych: Maria Stróżyk tel. + 48 61 29 27 118, email:
przetargi@szamotuly.med.pl3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4) Wymagania 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).5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w systemie miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich
postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest
zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do SWZ.
Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na portalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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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): 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH;3) administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@szamotuly.med.pl> Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych”;4)
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną Administratora;5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole
postępowania będą przechowywane 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; Z uwagi na ograniczenia techniczne nie ma możliwości wprowadzenia całej treści
klauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale I, pkt 16 swz.
Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) 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 **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;h) 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 prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. **
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***
Wyjaśnienie: 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-20/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
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4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych
(zwanego dalej analizatorem) wraz z sukcesywną dostawą odczynników.
2. Analizator musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 (Pakiet nr 1) do
SIWZ.
3. Szczegółowy wykaz, asortyment oraz ilości odczynników do wydzierżawianych analizatorów
stanowi załącznik nr 3 (pakiet nr1). Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego
odczynniki są przystosowane do używania z wydzierżawionym analizatorem i nie wymagają
odrębnej kalibracji analizatora.
4. Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca zobligowany będzie do ich zabezpieczenia w sposób umożliwiający ich
bezpieczny transport.
6. Każdorazowe dostawy realizowane będą na podstawie zamówień częściowych składanych
przez Zamawiającego drogą elektroniczną, w formie fax-u lub telefonicznie w uzgodnionych na
bieżąco ilościach i asortymencie.
7. Podane w załączniku ilości odczynników mogą ulec zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego bez konieczności wypłaty kar umownych oraz
odszkodowań z tytułu niezrealizowania całości dostawy.
8. Termin realizacji zamówienia na dostawę odczynników Zamawiający ustala na max. od 1 do 2
dni roboczych licząc od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
9. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy częściowej powyżej 3 dni roboczych
liczonych od daty złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu
zamówionych odczynników u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Miejscem realizacji dostaw odczynników będzie Laboratorium Szpitala mieszczące się przy
ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach.
11. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę odczynniki muszą mieć minimum 12 miesięczny
okres ważności liczony od daty dostawy.
12. Dostawa analizatora wraz z niezbędnymi do uruchomienia oraz jego skalibrowania
odczynnikami nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy zostanie
uznany za zachowany, jeżeli w zakreślonym terminie zostanie podpisany protokół przekazania
do użytkowania. Warunkiem jego podpisania jest wcześniejsze przeprowadzenie szkolenia
personelu.
13. Dostawa analizatora nastąpi do Laboratorium Szpitala mieszczącego się w Szamotułach
przy ul. Sukienniczej 13.
14. Dostawa analizatora obejmuje w szczególności: załadunek, rozładunek, transport,
uruchomienie, instalację, kalibrację, przekazanie do użytkowania oraz przeszkolenie personelu
w zakresie jego obsługi i prawidłowej konserwacji analizatora.
15. Wykonawca zobligowany będzie do nieodpłatnego podłączenia analizatora do sieci
komputerowej wraz z integracją analizatora z systemem Eskulap-moduł Laboratorium (wszystkie
koszty integracji z systemem Eskulap po stronie dostawcy analizatora).
16. Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, ulotki
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odczynnikowe w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz
niezbędną dokumentację techniczną do jego zainstalowania oraz uruchomienia.
17. Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania nieodpłatnych napraw konserwacyjnych
wynikających z wymagań producenta analizatora oraz zapewnienia nieodpłatnego serwisu
gwarancyjnego przez okres obowiązywania umowy.
18. Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia awarii aparatu przez 24 godziny/dobę - reakcja
na zgłoszenie awarii i jej usunięcie wynosi maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia
awarii.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434520-7 - Analizatory krwi
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 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:
4.3.2.) 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: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uzyskania wyniku wszystkich oznaczanych parametrów
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym
analizatorze, bądź innym egzemplarzu tego samego modelu, bez utraty pozostałych w kasetach testów
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów
zarówno z kapilary jak i ze strzykawki
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4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy odczynników
4.3.6.) Waga: 10
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawą odczynników do analizatora
ABL 90 flex plus.
2. Szczegółowy wykaz, asortyment oraz ilości odczynników do analizatora ABL 90 flex plus
stanowi załącznik nr 3 (pakiet nr 2). Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez
niego odczynniki są przystosowane do używania w analizatorze ABL 90 flex plus i nie wymagają
odrębnej kalibracji analizatora.
3. Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca zobligowany będzie do ich zabezpieczenia w sposób umożliwiający ich
bezpieczny transport.
5. Każdorazowe dostawy realizowane będą na podstawie zamówień częściowych składanych
przez Zamawiającego drogą elektroniczną, w formie fax-u lub telefonicznie w uzgodnionych na
bieżąco ilościach i asortymencie.
6. Podane w załączniku ilości odczynników mogą ulec zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego bez konieczności wypłaty kar umownych oraz
odszkodowań z tytułu niezrealizowania całości dostawy.
7. Termin realizacji zamówienia na dostawę odczynników Zamawiający ustala od 1 do 3 dni
roboczych licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
8. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy częściowej powyżej 3 dni roboczych
liczonych od daty złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu
zamówionych odczynników u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Miejscem realizacji dostaw odczynników będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy mieszczące się
w szpitalu przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach.
10. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę odczynniki muszą mieć minimum 12 miesięczny
okres ważności liczony od daty dostawy.
11. Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania nieodpłatnych napraw i konserwacji
wynikających z wymagań producenta analizatora oraz zapewnienia nieodpłatnego serwisu
gwarancyjnego przez okres obowiązywania umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 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:
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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: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
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
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że
przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, 2. Wykaz rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy, 3. Zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy- w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza. Zgodnie z art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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:
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.Wymagana forma:Pełnomocnictwo powinno
zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie z
art. 97 § 2 ustawy z 14lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności
wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia, tj. przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto oferowanych
wyrobów (zarówno in „+”, jak i in „-’’) jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (zmiana
przepisów prawa), przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.
2. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz
przedstawia propozycję 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: 2021-06-07 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-05
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