
Ogłoszenie nr 25725 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Sosnowiec: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeŜeli dotyczy):

http://www.szpital.sosnowiec.pl
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nie

JeŜeli tak, naleŜy 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: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

24083705400000, ul. ul. Szpitalna  1, 41219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30

111, e-mail zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (URL): www.szpita.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać

pod adresem (URL)

tak

www.szpital.sosnowiec.pl/zamowienia-publiczne/

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

tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać

pod adresem

nie

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

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

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

w inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

41-219 Sosnowiec

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 moŜna uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW
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DEZYNFEKCYJNYCH

Numer referencyjny: ZP-2200-6/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji skóry,

błon śluzowych, powierzchni i wyrobów medycznych oraz preparatów pielęgnujących skórę.

Zamówienie składa się z 8 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot

zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeŜeli 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)
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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

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:

Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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) Zdolno ść 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: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji (na wezwanie). Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Wykonawca moŜe wskazać Zamawiającemu na ogólnie

dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie moŜe

pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy

poprzez np. podanie linka we wskazanym miejscu załącznika nr 1.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, 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 O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

2. dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. oświadczenie według załącznika

nr 1 do SIWZ (oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa

dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z polskim ustawodawstwem) 2.2
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dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane preparaty skuteczności

mikrobójczej – tj. protokoły (raporty) badań potwierdzających wymagane spektrum

bójcze - w formie papierowej. 2.3. ulotki dla kaŜdego zaoferowanego przedmiotu

zamówienia zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2.4. CHPL – dla

produktu będącego produktem leczniczym

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

2.5. oświadczenie producenta oferowanego produktu lub oświadczenie Wykonawcy

przedkładane, jeŜeli w ulotce lub karcie charakterystyki nie ma potwierdzenia

parametru ocenianego w kryterium „jakość”. 2.6. karta charakterystyki substancji

niebezpiecznej przedkładana, jeŜeli w ulotce lub oświadczeniu producenta lub

Wykonawcy nie ma potwierdzenia parametru ocenianego w kryterium „jakość”. -

Dokumenty wymienione w pkt. 2.1 – 2.4. są traktowane jako dokumenty

potwierdzające, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom

Zamawiającego (dotyczą wszystkich pozycji we wszystkich pakietach). - W

niniejszym postępowaniu w zakresie wskazanym w tabelach w pkt. XII SIWZ,

dokumenty (tj. dokumenty wskazane w pkt. 2.2., 2.3., 2.5. oraz 2.6.) występują w

charakterze dokumentu stanowiącego podstawę oceny i wymagane są celem

dokonania na ich podstawie oceny złoŜonej oferty w ramach kryterium

jakościowego. W związku z tym stanowią one treść oferty w ocenianym zakresie i

nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla Pakietu nr 1 – 2

900,00 zł Dla Pakietu nr 2 – 3 300,00 zł Dla Pakietu nr 3 – 1 600,00 zł Dla Pakietu

nr 4 – 2 400,00 zł Dla Pakietu nr 5 – 6 000,00 zł Dla Pakietu nr 6 – 600,00 zł Dla

Pakietu nr 7 – 1 100,00 zł Dla Pakietu nr 8 – 800,00 zł

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

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

nie

ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem 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:

nie

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złoŜenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

nie

NaleŜy 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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
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Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie

ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

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

nie

NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

NaleŜy 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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

file:///C:/Documents and Settings/awojtczyk/Ustawienia lokalne/Tempo...

11 z 22 2017-02-15 11:50



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 naleŜytego 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

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian:

§ 2A ZMIANY WYNAGRODZENIA 1. W przypadku, gdy w okresie

obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1.1 wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę uregulowanego w ustawie z dnia 10 października

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.

1679 ze zmianami); 1.2 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiana ta lub zmiany

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę –

zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia

naleŜnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości

wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu. 3.

Wykonawca moŜe przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o

dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w Ŝycie przepisów

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien

zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia

wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały

wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia
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Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: a) przyjęte przez

Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy

oraz załoŜenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych

kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi

prawidłowość przyjętych załoŜeń – takimi jak umowy o pracę lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b)

wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, c) szczegółową

kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie

1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3,

Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie,

poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za

zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko

wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania

kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania

stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla

doręczeń pism dla Wykonawcy. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku

Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu

uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części

przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7.

Zamawiający moŜe przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o

dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości

wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem

wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający moŜe zwrócić się do

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za

zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego,

czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na
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koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia.

Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia

ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, Ŝe Wykonawca jest

zobowiązany w kaŜdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska

w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od

Zamawiającego. 9. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego

wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest

uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10. Wartość umowy, o której

mowa w § 2 ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych

dla Zamawiającego. 11. Ceny brutto wynikające ze zmiany

obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto

podanych w ofercie. 12. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega

automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem)

odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego

podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia

Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być

stosowana zmieniona stawka podatku. 14. Strony zastrzegają prawo

do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty

Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki

podatku VAT. §4 TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 10.

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,

jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

a) obniŜenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, b)

zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy

zachowaniu toŜsamości dostarczanego produktu, c) zmiany

oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku moŜliwości

spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku Wykonawca jest
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zobowiązany do dostarczenia produktu równowaŜnego, tj. o

cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w

postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz

przekazania Zamawiającemu odpowiednich, aktualnych

dokumentów wymaganych w SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

d) zmiany sposobu konfekcjonowania, e) zmiany danych Stron ( np.

zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), f)

zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŜ

wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

10.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. b) oraz c) ust.10

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie

nie wyŜszej niŜ cena asortymentu oferowanego. 10.2. PowyŜsze

zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy,

podwyŜszeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla

Zamawiającego. 11. Zmiany określone w ust. 10 pkt. b) i c) są

dopuszczalne w przypadku jeŜeli towar dotychczas dostarczany

zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez

Wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia

na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemoŜliwy albo

wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do

pierwotnie zaoferowanego. 12. Zmiany określone w ust. 10 a) do d)

wymagają uzyskania zgody Zamawiającego. 13. Zmiany określone

w ust. 10 pkt d) i e) wymagają dla swej skuteczności pisemnego

powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 10 pkt a),

b), c), f) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem

niewaŜności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeŜeli dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 23/02/2017, 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

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od

ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji ran,

skóry i błon śluzowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
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określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji ran, skóry i

błon śluzowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 97

jakość 3

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry

oraz błon śluzowych

1) 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:Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry oraz błon

śluzowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji

narzędzi i wyrobów medycznych

1) 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:Preparaty do mycia i dezynfekcji

narzędzi i wyrobów medycznych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Preparaty do dezynfekcji powierzchni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
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partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Preparaty do dezynfekcji powierzchni

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji

skóry rąk, mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i

duŜych powierzchni

1) 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:Preparaty do dezynfekcji i

pielęgnacji skóry rąk, mycia i dezynfekcji wyrobów

medycznych i duŜych powierzchni

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: Preparaty do oczyszczania oraz

dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów

medycznych

1) 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:Preparaty do oczyszczania oraz

dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów

medycznych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: Gaziki i chusteczki dezynfekcyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,
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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:Gaziki i chusteczki dezynfekcyjne

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8    Nazwa: Preparaty do dezynfekcji

maszynowej oraz konserwacji narzędzi chirurgicznych

1) 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:Preparaty do dezynfekcji maszynowej

oraz konserwacji narzędzi chirurgicznych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33631600-8

3) Wartość części zamówienia (jeŜeli zamawiający

file:///C:/Documents and Settings/awojtczyk/Ustawienia lokalne/Tempo...

21 z 22 2017-02-15 11:50



podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres

w miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 95

jakość 5

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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