Ogłoszenie nr 2021/BZP 00180028/01 z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300904130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 6
1.5.2.) Miejscowość: Rawicz
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.7.) Numer telefonu: +65 537 62 24
1.5.8.) Numer faksu: + 65 546 70 64
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.becela@szpitalrawicz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
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:

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4daaf1e4-1548-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180028/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 13:12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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

www.szpitalrawicz.pl
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:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 i 730). Ofertę, oświadczenia,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się od rygorem nieważności w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w ogólnie dostępnych formatach danych.
Rekomenduje się format .txt, .rtf, .pdf, .doc., docx. Zawiadomienia, świadczenia, wnioski lub informacje.
Wykonawcy przekazują:1) drogą elektroniczną na adres :agata.becela@szpitalrawicz.pl; 2)za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/. Zasady przygotowania i złożenia oferty
w tym instrukcja korzystania z miniPortalu dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO" - tym samym dane osobowe podane
przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane
osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NLO-382010/TP/21prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Odbiorcami przekazanych przez
wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.
poz. 2019), a także art. 6 ustawy z6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane
osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. Klauzula informacyjna, o której mowa
w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NLO-3820-10/TP/21
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: 4
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

Część nr 1 - Kombinezon ochronny
4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

Część nr 2 - Półmaska medyczna
4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18143000-3 - Akcesoria ochronne
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Ochraniacze na buty
4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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18143000-3 - Akcesoria ochronne
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - Ubrania ochronne
4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

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

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, tj. braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnego o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składem na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
• art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tj. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy
Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłóceniem konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SWZ.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2) Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia może być wprowadzony do
obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.) - deklaracja
zgodności, certyfikat zgodności lub zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - z
podaniem numeru części i pozycji, której dotyczy;
3) Dokumenty potwierdzające zgodność z normami:
• EN 13034:2005+A1:2009 – ochrona przed lekko rozpylonymi cieczami - TYP 6; EN ISO
13982-1:2004+A1:2010 ochrona przed suchymi cząstkami stałymi – Typ 5; EN
14605:2005+A1:2009 ochrona przed rozpylonymi cieczami – TYP 4; EN 1073-2:2002 ochrona
przed skażeniem pyłami promieniotwórczymi; EN 1149-5:2008 właściwości
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antyelektrostatyczne; EN 14126:2003+AC:2004 ochrona przed czynnikami infekcyjnymi; EN ISO
13688:2013 odzież ochronna – wymagania ogólne – dotyczy Części 1 poz. 1;
• EN 149:2001+A1:2009 – dotyczy Części 2 poz. 1.
4) Karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta – na
potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego,
5) Próbek po 1 sztuce z każdego oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (W przypadku
gdy asortyment został opisany w kilku rozmiarach Zamawiający wymaga złożenia 1 próbki w
dowolnym rozmiarze). Każda dostarczona próbka winna być opisana w języku polskim wraz ze
wskazaniem nr pozycji i nr części, której dotyczy.
Uwaga!
1) Wszystkie przedkładane certyfikaty muszą być wydawane przez jednostkę notyfikacyjną.
2) Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach i wzorach (próbkach) należy wyraźnie
zaznaczyć, której części oraz pozycji dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia może być wprowadzony do
obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.) - deklaracja
zgodności, certyfikat zgodności lub zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - z
podaniem numeru części i pozycji, której dotyczy;
2) Dokumenty potwierdzające zgodność z normami:
• EN 13034:2005+A1:2009 – ochrona przed lekko rozpylonymi cieczami - TYP 6; EN ISO
13982-1:2004+A1:2010 ochrona przed suchymi cząstkami stałymi – Typ 5; EN
14605:2005+A1:2009 ochrona przed rozpylonymi cieczami – TYP 4; EN 1073-2:2002 ochrona
przed skażeniem pyłami promieniotwórczymi; EN 1149-5:2008 właściwości
antyelektrostatyczne; EN 14126:2003+AC:2004 ochrona przed czynnikami infekcyjnymi; EN ISO
13688:2013 odzież ochronna – wymagania ogólne – dotyczy Części 1 poz. 1;
• EN 149:2001+A1:2009 – dotyczy Części 2 poz. 1.
3) Karty danych technicznych gotowego wyrobu wystawione przez producenta – na
potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego,
4) Próbek po 1 sztuce z każdego oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (W przypadku
gdy asortyment został opisany w kilku rozmiarach Zamawiający wymaga złożenia 1 próbki w
dowolnym rozmiarze). Każda dostarczona próbka winna być opisana w języku polskim wraz ze
wskazaniem nr pozycji i nr części, której dotyczy.
Uwaga!
1) Wszystkie przedkładane certyfikaty muszą być wydawane przez jednostkę notyfikacyjną.
2) Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach i wzorach (próbkach) należy wyraźnie
zaznaczyć, której części oraz pozycji dotyczy.
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:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członków konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) aktualny odpis z właściwego
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rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej musi złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;
2) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez
Zamawiającego;
3) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostaje bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie
wprowadzających je przepisów;
4) zmiany przewidujące dostawy równoważne lub nowszej i lepszej technologicznie ich wersji
lub o wyższych parametrach, bądź te same dostawy w innym opakowaniu, jeżeli w obydwu
przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny;
5) zmiany spowodowane zaprzestaniem produkcji przez producenta i prowadzeniem
asortymentu zamiennego, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w przetargu i pod warunkiem
przesłania do Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wprowadzenie do obrotu nowego
asortymentu oraz potwierdzenia, że nowy asortyment spełnia wymagania Zamawiającego;
6) zmiany cen przedmiotu umowy jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego lub gdy obniżenie
ceny produktów leczniczych stanowiących przedmiot umowy uwarunkowane jest zmianą
kontraktu jednostki Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego Oddziałem lub
Ministrem Zdrowia,
7) zmian cen urzędowych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, gdy zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia
w życie wprowadzających je przepisów. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych
nie ma zastosowania, jeśli w ramach umowy towar oferowany jest po cenie niższej,
8) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
9) zmiany terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po stronie
Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-22 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy
miniPortal
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-22 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-21
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