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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-111

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

Faks: +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spsk2-szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą siedmiu
analizatorów do badań parametrów krytycznych krwi
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą siedmiu
analizatorów do badań parametrów krytycznych krwi.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
33696200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/96/14
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-136969 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 202-356630 z dnia: 21/10/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
16/10/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2) Warunki udziału III.2.1)
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
Sytuacja podmiotowa wykonawców, wymogów: Pkt. VI. Siwz Wykluczenie wymogów:
PKT. VI. SIWZ Wykluczenie
w tym wymogi związane z wpisem wykonawców z postępowania
(art. 24 PZP) oraz oświadczenia i
wykonawców z postępowania
do rejestru zawodowego lub
dokumenty, jakie mają dostarczyć
(art. 24 PZP) oraz oświadczenia i
handlowego
Wykonawcy w celu wykazania braku dokumenty, jakie mają dostarczyć
podstaw do wykluczenia
Wykonawcy w celu wykazania braku
1. Wykonawcy podlegają
podstaw do wykluczenia
wykluczeniu z postępowania w
1. Wykonawcy podlegają
okolicznościach, o których mowa w wykluczeniu z postępowania w
art. 24 ust 1 i 2 PZP.
okolicznościach, o których mowa w
2. W celu wykazania braku podstaw art. 24 ust 1 i 2 PZP.
do wykluczenia z postępowania w
1a. Ponadto Zamawiający zgodnie
okolicznościach, o których mowa
z art. 24 ust 2a) PZP wykluczy
w art. 24 ust 1 PZP Zamawiający
z postępowania o udzielenie
żąda załączenia do formularza oferty zamówienia Wykonawcę , który
stanowiącego załącznik nr 1 do
w okresie 3 lat przed wszczęciem
SIWZ następujących oświadczeń i postępowania, w sposób zawiniony
dokumentów:
poważnie naruszył obowiązki
2.1. oświadczenia o braku podstaw zawodowe , w szczególności gdy
do wykluczenia z postępowania
Wykonawca w wyniku zamierzonego
- w tym celu wykonawcy mogą
działania lub rażącego niedbalstwa
wykorzystać wzór oświadczenia
nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający
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stanowiący załącznik nr 1 do
jest w stanie wykazać za pomocą
formularza oferty;
dowolnych środków dowodowych.
2.2. aktualnego odpisu z właściwego Zamawiający nie wyklucza z
rejestru lub z centralnej ewidencji
postępowania o udzielenie
i informacji o działalności
zamówienia
gospodarczej , jeżeli odrębne
Wykonawcy, który udowodni, że
przepisy wymagają wpisu do rejestru podjął konkretne środki techniczne,
lub ewidencji, w celu wykazania
organizacyjne i kadrowe, które
braku podstaw do wykluczenia w
mają zapobiec zawinionemu i
oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP poważnemu naruszaniu obowiązków
wystawionego nie wcześniej niż 6
zawodowych w przyszłości oraz
miesięcy przed upływem terminu
naprawił szkody powstałe w
składania ofert
wyniku naruszenia obowiązków
2.3. aktualnego zaświadczenia
zawodowych lub zobowiązał się do
właściwego naczelnika urzędu
ich naprawienia.
skarbowego potwierdzającego, że 2. W celu wykazania braku podstaw
wykonawca nie zalega z opłacaniem do wykluczenia z postępowania w
podatków lub zaświadczenia, że
okolicznościach, o których mowa
uzyskał przewidziane prawem
w art. 24 ust 1 PZP Zamawiający
zwolnienie, odroczenie lub
żąda załączenia do formularza oferty
rozłożenie na raty zaległych
stanowiącego załącznik nr 1 do
płatności lub wstrzymanie w całości SIWZ następujących oświadczeń i
wykonania decyzji właściwego
dokumentów:
organu – wystawionego nie
2.1. oświadczenia o braku podstaw
wcześniej niż 3 miesiące przed
do wykluczenia z postępowania
upływem terminu składania ofert;
- w tym celu wykonawcy mogą
2.4. aktualnego zaświadczenia
wykorzystać wzór oświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
stanowiący załącznik nr 1 do
Ubezpieczeń Społecznych lub
formularza oferty;
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
2.2. aktualnego odpisu z właściwego
Społecznego potwierdzającego, że rejestru lub z centralnej ewidencji
wykonawca nie zalega z opłacaniem i informacji o działalności
składek na ubezpieczenie zdrowotne gospodarczej , jeżeli odrębne
i społeczne, lub potwierdzenia,
przepisy wymagają wpisu do rejestru
że uzyskał przewidziane prawem
lub ewidencji, w celu wykazania
zwolnienie, odroczenie lub
braku podstaw do wykluczenia w
rozłożenie na raty zaległych
oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP płatności lub wstrzymanie w całości wystawionego nie wcześniej niż 6
wykonania decyzji właściwego
miesięcy przed upływem terminu
organu – wystawionego nie
składania ofert
wcześniej niż 3 miesiące przed
2.3. aktualnego zaświadczenia
upływem terminu składania ofert;
właściwego naczelnika urzędu
2.5. aktualnej informacji z Krajowego skarbowego potwierdzającego, że
Rejestru Karnego w zakresie
wykonawca nie zalega z opłacaniem
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 podatków lub zaświadczenia, że
PZP, wystawionej nie wcześniej niż uzyskał przewidziane prawem
6 miesięcy przed upływem terminu zwolnienie, odroczenie lub
składania ofert;
rozłożenie na raty zaległych
2.6. aktualnej informacji z Krajowego płatności lub wstrzymanie w całości
Rejestru Karnego w zakresie
wykonania decyzji właściwego
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
organu – wystawionego nie
PZP, wystawionej nie wcześniej niż wcześniej niż 3 miesiące przed
6 miesięcy przed upływem terminu upływem terminu składania ofert;
składania ofert.
2.4. aktualnego zaświadczenia
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
właściwego oddziału Zakładu
lub miejsce zamieszkania poza
Ubezpieczeń Społecznych lub
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
składa:
Społecznego potwierdzającego, że
- zamiast dokumentów
wykonawca nie zalega z opłacaniem
wymienionych w pkt 2.2 - składa
składek na ubezpieczenie zdrowotne
dokument lub dokumenty
i społeczne, lub potwierdzenia,
wystawione w kraju, w którym ma
że uzyskał przewidziane prawem
siedzibę lub miejsce zamieszkania zwolnienie, odroczenie lub
potwierdzające odpowiednio, że
rozłożenie na raty zaległych
nie otwarto jego likwidacji ani nie
płatności lub wstrzymanie w całości
ogłoszono upadłości – wystawione wykonania decyzji właściwego
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
organu – wystawionego nie
upływem terminu składania ofert.
wcześniej niż 3 miesiące przed
4. Jeżeli w kraju miejsca
upływem terminu składania ofert;
zamieszkania osoby lub w kraju, w 2.5. aktualnej informacji z Krajowego
którym wykonawca ma siedzibę lub Rejestru Karnego w zakresie
miejsce zamieszkania, nie wydaje
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
się dokumentów, o których mowa
PZP, wystawionej nie wcześniej niż
w pkt VI SIWZ ppkt 3 zastępuje
6 miesięcy przed upływem terminu
się je dokumentem zawierającym
składania ofert;
oświadczenie, w którym określa
2.6. aktualnej informacji z Krajowego
się także osoby uprawnione
Rejestru Karnego w zakresie
do reprezentacji wykonawcy,
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
złożone przed właściwym organem PZP, wystawionej nie wcześniej niż
sądowym, administracyjnym albo
6 miesięcy przed upływem terminu
organem samorządu zawodowego składania ofert.
lub gospodarczego odpowiednio
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
kraju zamieszkania osoby lub kraju, lub miejsce zamieszkania poza
w którym wykonawca ma siedzibę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub miejsce zamieszkania, lub przed składa:
notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 3
- zamiast dokumentów
stosuje się odpowiednio.
wymienionych w pkt 2.2 - składa
5. W celu ustalenia czy nie
dokument lub dokumenty
zachodzą podstawy do wykluczenia wystawione w kraju, w którym ma
Wykonawcy z postępowania na
siedzibę lub miejsce zamieszkania
podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
potwierdzające odpowiednio, że
Zamawiający żąda załączenia do
nie otwarto jego likwidacji ani nie
formularza oferty stanowiącego
ogłoszono upadłości – wystawione
załącznik nr 1 do SIWZ listy
nie wcześniej niż 6 m-cy przed
podmiotów należących do tej samej upływem terminu składania ofert.
grupy kapitałowej w rozumieniu
4. Jeżeli w kraju miejsca
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
zamieszkania osoby lub w kraju, w
ochronie konkurencji i konsumentów którym wykonawca ma siedzibę lub
albo informacji o tym, że Wykonawca miejsce zamieszkania, nie wydaje
nie należy do grupy kapitałowej
się dokumentów, o których mowa
- według wzoru, stanowiącego
w pkt VI SIWZ ppkt 3 zastępuje
załącznik nr 2a do SIWZ. Lista
się je dokumentem zawierającym
podmiotów oraz informacja winny
oświadczenie, w którym określa
być złożone w oryginale lub
się także osoby uprawnione
notarialnie poświadczonej kopii.
do reprezentacji wykonawcy,
UWAGA:
złożone przed właściwym organem
6. Jeżeli wykonawca wykazując
sądowym, administracyjnym albo
spełnienie warunków udziału w
organem samorządu zawodowego
postępowaniu, o których mowa w art. lub gospodarczego odpowiednio
22 ust. 1 PZP polega na zasobach kraju zamieszkania osoby lub kraju,
innych podmiotów na zasadach
w którym wykonawca ma siedzibę
określonych w art. 26 ust 2 b) PZP, lub miejsce zamieszkania, lub przed
a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
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wówczas Zamawiający żąda od
notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 3
Wykonawcy przedstawienia w
stosuje się odpowiednio.
odniesieniu do tych podmiotów
5. W celu ustalenia czy nie
dokumentów potwierdzających
zachodzą podstawy do wykluczenia
brak podstaw do wykluczenia z
Wykonawcy z postępowania na
postępowania wymienionych w pkt podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP
VI SIWZ ppkt. 2-5.
Zamawiający żąda załączenia do
Zamawiający oceni czy Wykonawca formularza oferty stanowiącego
podlega wykluczeniu z postępowania załącznik nr 1 do SIWZ listy
na podstawie dokumentów
podmiotów należących do tej samej
załączonych do oferty zgodnie z
grupy kapitałowej w rozumieniu
formułą spełnia – nie spełnia.
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
Pkt. VII. Siwz Warunki udziału w
ochronie konkurencji i konsumentów
postępowaniu oraz opis sposobu
albo informacji o tym, że Wykonawca
dokonywania oceny spełniania tych nie należy do grupy kapitałowej
warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP) - według wzoru, stanowiącego
1. O udzielenie zamówienia mogą
załącznik nr 2a do SIWZ. Lista
ubiegać się wykonawcy, którzy
podmiotów oraz informacja winny
spełniają warunki dotyczące:
być złożone w oryginale lub
1.1. posiadania uprawnień do
notarialnie poświadczonej kopii.
wykonywania określonej działalności UWAGA:
lub czynności, jeżeli przepisy prawa 6. Jeżeli wykonawca wykazując
nakładają obowiązek ich posiadania spełnienie warunków udziału w
– Zamawiający nie dokonuje opisu postępowaniu, o których mowa w art.
sposobu spełniania tego warunku; 22 ust. 1 PZP polega na zasobach
1.2. posiadania wiedzy i
innych podmiotów na zasadach
doświadczenia – w tym zakresie
określonych w art. 26 ust 2 b) PZP,
Zamawiający wymaga, aby
a podmioty te będą brały udział
Wykonawca wykazał wykonanie/
w realizacji części zamówienia,
wykonywanie 4 zamówień, których wówczas Zamawiający żąda od
przedmiotem była dostawa
Wykonawcy przedstawienia w
odczynników do wykonywania
odniesieniu do tych podmiotów
badań parametrów krytycznych krwi dokumentów potwierdzających
wraz z dzierżawą analizatora do
brak podstaw do wykluczenia z
badań parametrów krytycznych krwi, postępowania wymienionych w pkt
przy czym termin realizacji każdej
VI SIWZ ppkt. 2-5.
dzierżawy nie może być krótszy niż Zamawiający oceni czy Wykonawca
18 miesięcy.
podlega wykluczeniu z postępowania
Zamawiający dopuszcza zamiast
na podstawie dokumentów
dzierżawy analizatora do badań
załączonych do oferty zgodnie z
parametrów krytycznych krwi
formułą spełnia – nie spełnia.
wykazanie dostawy analizatora do PKT. VII. SIWZ Warunki udziału w
badań parametrów krytycznych krwi postępowaniu oraz opis sposobu
wraz z dostawą odczynników przez dokonywania oceny spełniania tych
min. 18 miesięcy.
warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP)
1.2.1.W przypadku zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą
będącego w trakcie realizacji
ubiegać się wykonawcy, którzy
warunek dotyczący okresu realizacji spełniają warunki dotyczące:
zamówienia powinien być spełniony 1.1. posiadania uprawnień do
przed upływem terminu składania
wykonywania określonej działalności
oferty – ocena spełnienia tego
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
warunku będzie dokonywana na
nakładają obowiązek ich posiadania
podstawie dokumentów, o których
– Zamawiający nie dokonuje opisu
mowa w pkt. VIII pakt. 3 SIWZ).
sposobu spełniania tego warunku;
1.3. dysponowania odpowiednim
1.2. posiadania wiedzy i
potencjałem technicznym oraz
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
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osobami zdolnymi do wykonania
Wykonawca wykazał wykonanie/
zamówienia – Zamawiający nie
wykonywanie 4 zamówień, których
dokonuje opisu sposobu spełniania przedmiotem była dostawa
tego warunku;
odczynników do wykonywania
1.4. sytuacji ekonomicznej i
badań parametrów krytycznych krwi
finansowej – w tym zakresie
wraz z dzierżawą analizatora do
Zamawiający wymaga, aby
badań parametrów krytycznych krwi,
Wykonawca wykazał wysokość
przy czym termin realizacji każdej
posiadanych środków finansowych, dzierżawy nie może być krótszy niż
bądź zdolność kredytową na kwotę 18 miesięcy.
nie mniejszą niż 140.000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza zamiast
2. Wykonawca może polegać
dzierżawy analizatora do badań
na wiedzy i doświadczeniu,
parametrów krytycznych krwi
potencjale technicznym, osobach
wykazanie dostawy analizatora do
zdolnych do wykonania zamówienia badań parametrów krytycznych krwi
lub zdolnościach finansowych
wraz z dostawą odczynników przez
innych podmiotów, niezależnie od
min. 18 miesięcy.
charakteru prawnego łączących go z 1.2.1.W przypadku zamówienia
nimi stosunków.
będącego w trakcie realizacji
Zamawiający oceni spełnienie
warunek dotyczący okresu realizacji
warunków udziału w postępowaniu zamówienia powinien być spełniony
na podstawie dokumentów
przed upływem terminu składania
załączonych do oferty zgodnie z
oferty – ocena spełnienia tego
formułą spełnia – nie spełnia.
warunku będzie dokonywana na
Pkt. VIII. siwz Wykaz oświadczeń i podstawie dokumentów, o których
dokumentów, jakie mają dostarczyć mowa w pkt. VIII pakt. 3 SIWZ).
wykonawcy w celu potwierdzenia
1.3. dysponowania odpowiednim
spełniania warunków udziału w
potencjałem technicznym oraz
postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6
osobami zdolnymi do wykonania
PZP)
zamówienia – Zamawiający nie
1. W celu potwierdzenia, że
dokonuje opisu sposobu spełniania
Wykonawca spełnia warunki udziału tego warunku;
w postępowaniu Zamawiający żąda 1.4. sytuacji ekonomicznej i
przedłożenia:
finansowej – w tym zakresie
1.1. oświadczenia o spełnianiu
Zamawiający wymaga, aby
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykazał wysokość
- w tym celu wykonawcy mogą
posiadanych środków finansowych,
wykorzystać wzór oświadczenia
bądź zdolność kredytową na kwotę
stanowiący załącznik nr 2 do
nie mniejszą niż 140.000,00 zł.
formularza oferty.
2. Wykonawca może polegać
2. W celu potwierdzenia, że
na zasobach innych podmiotów,
Wykonawca posiada niezbędną
niezależnie od charakteru prawnego
wiedzę i doświadczenie
łączących go z nimi stosunków na
Zamawiający żąda przedłożenia
warunkach określonych w art. 26 ust
następujących oświadczeń i
2 b) PZP. Wykonawca
dokumentów:
w takiej sytuacji zobowiązany jest
2.1 .wykazu wykonanych/
udowodnić Zamawiającemu, że
wykonywanych dostaw w zakresie będzie dysponował tymi zasobami w
niezbędnym do wykazania spełnienia trakcie realizacji zamówienia.
warunku wiedzy i doświadczenia
3. Zamawiający oceni spełnienie
określonego w pkt VII SIWZ ppkt. 1.2 warunków udziału w postępowaniu
w okresie ostatnich trzech lat przed na podstawie dokumentów
upływem terminu składania ofert, a załączonych do oferty zgodnie z
jeżeli okres prowadzenia działalności formułą spełnia – nie spełnia.
jest krótszy – w tym okresie, z
PKT. VIII. SIWZ Wykaz oświadczeń i
podaniem ich wartości, przedmiotu, dokumentów, jakie mają dostarczyć
dat wykonania i odbiorców
wykonawcy w celu potwierdzenia
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oraz załączenia dokumentów
spełniania warunków udziału w
potwierdzających, że dostawy
postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6
te zostały wykonane należycie.
PZP)
Wykonawcy do sporządzenia
1. W celu potwierdzenia, że
wykazu dostaw mogą wykorzystać Wykonawca spełnia warunki udziału
formularz stanowiący załącznik nr 5 w postępowaniu Zamawiający żąda
do formularza oferty.
przedłożenia:
2.2. Dowodem, o którym mowa w
1.1. oświadczenia o spełnianiu
ppkt 2.1 jest poświadczenie, które
warunków udziału w postępowaniu
winno spełniać poniżej określone
- w tym celu wykonawcy mogą
warunki:
wykorzystać wzór oświadczenia
1) w odniesieniu do nadal
stanowiący załącznik nr 2 do
wykonywanych dostaw okresowych formularza oferty.
lub ciągłych poświadczenie powinno 2. W celu potwierdzenia, że
być wydane nie wcześniej niż na 3 Wykonawca posiada niezbędną
miesiące przed upływem terminu
wiedzę i doświadczenie
składania ofert,
Zamawiający żąda przedłożenia
2) jeżeli dostawy były realizowane następujących oświadczeń i
na rzecz podmiotu posiadającego
dokumentów:
osobowość prawną poświadczenie 2.1 .wykazu wykonanych/
powinno być podpisane przez
wykonywanych dostaw w zakresie
dyrektora względnie zastępcę
niezbędnym do wykazania spełnienia
dyrektora, a w spółkach prawa
warunku wiedzy i doświadczenia
handlowego przez co najmniej
określonego w pkt VII SIWZ ppkt. 1.2
jednego członka zarządu (bądź
w okresie ostatnich trzech lat przed
prokurenta). W przypadku
upływem terminu składania ofert, a
przedłożenia poświadczeń
jeżeli okres prowadzenia działalności
podpisanych przez inne osoby niż
jest krótszy – w tym okresie, z
wyżej wymienione Zamawiający
podaniem ich wartości, przedmiotu,
wymaga wykazania przez
dat wykonania i odbiorców
Wykonawcę, że osoby które
oraz załączenia dokumentów
podpisały poświadczenia były do
potwierdzających, że dostawy
tego uprawnione.
te zostały wykonane należycie.
2.3. Jeżeli z uzasadnionych
Wykonawcy do sporządzenia
przyczyn o obiektywnym charakterze wykazu dostaw mogą wykorzystać
Wykonawca nie jest w stanie
formularz stanowiący załącznik nr 5
uzyskać poświadczenia, o którym
do formularza oferty.
mowa w ppkt 2.2 na dowód, że
2.2. Dowodem, o którym mowa w
dostawy zostały wykonane lub są
ppkt 2.1. jest poświadczenie, które w
wykonywane należycie Wykonawca odniesieniu do nadal wykonywanych
może zamiast poświadczenia
dostaw okresowych lub ciągłych
przedłożyć własne oświadczenie.
powinno być wydane nie wcześniej
W takim przypadku Wykonawca
niż na 3 miesiące przed upływem
zobowiązany jest udowodnić
terminu składania ofert.
Zamawiającemu, że nie był w
2.3. Jeżeli z uzasadnionych
stanie uzyskać poświadczenia z
przyczyn o obiektywnym charakterze
przyczyn wskazanych w zdaniu
Wykonawca nie jest w stanie
poprzedzającym.
uzyskać poświadczenia, o którym
2.4.Jeżeli dostawy wskazane przez mowa w ppkt 2.2 na dowód, że
Wykonawcę w Wykazie, o którym
dostawy zostały wykonane lub są
mowa w ppkt 2.1 były wcześniej
wykonywane należycie Wykonawca
wykonane na rzecz Zamawiającego, może zamiast poświadczenia
Wykonawca nie ma obowiązku
przedłożyć własne oświadczenie.
przedkładania dowodów, że dostawy W takim przypadku Wykonawca
zostały wykonane należycie.
zobowiązany jest udowodnić
3. W celu potwierdzenia, że
Zamawiającemu, że nie był w
Wykonawca znajduje się w
stanie uzyskać poświadczenia z
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sytuacji ekonomicznej i finansowej przyczyn wskazanych w zdaniu
zapewniającej wykonanie
poprzedzającym.
zamówienia, Zamawiający żąda
2.4.Jeżeli dostawy wskazane przez
następujących dokumentów:
Wykonawcę w Wykazie, o którym
3.1 informacji banku lub spółdzielczej mowa w ppkt 2.1 były wcześniej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, wykonane na rzecz Zamawiającego,
w którym wykonawca posiada
Wykonawca nie ma obowiązku
rachunek, potwierdzającej wysokość przedkładania dowodów, że dostawy
posiadanych środków finansowych zostały wykonane należycie.
lub zdolność kredytową wykonawcy, 3. W celu potwierdzenia, że
wystawionej nie wcześniej niż 3
Wykonawca znajduje się w
miesiące przed upływem terminu
sytuacji ekonomicznej i finansowej
składania ofert.
zapewniającej wykonanie
4. Wykonawca może polegać
zamówienia, Zamawiający żąda
na wiedzy i doświadczeniu,
następujących dokumentów:
potencjale technicznym, osobach
3.1 informacji banku lub spółdzielczej
zdolnych do wykonania zamówienia kasy oszczędnościowo-kredytowej,
lub zdolnościach finansowych
w którym wykonawca posiada
innych podmiotów, niezależnie od
rachunek, potwierdzającej wysokość
charakteru prawnego łączących
posiadanych środków finansowych
go z nimi stosunków. W takim
lub zdolność kredytową wykonawcy,
przypadku Wykonawca zobowiązany wystawionej nie wcześniej niż 3
jest udowodnić Zamawiającemu,
miesiące przed upływem terminu
że będzie dysponował zasobami
składania ofert.
niezbędnymi do realizacji
4. Jeżeli Wykonawca będzie polegać
zamówienia.
na zasobach innych podmiotów na
4.1 W celu oceny, czy stosunek
zasadach określonych w art. 26
łączący wykonawcę z podmiotem, ust 2 b) PZP , zobowiązany jest
z którego zasobów będzie
udowodnić , że będzie dysponował
korzystał wykonawca gwarantuje
zasobami innych podmiotów w
rzeczywisty dostęp do tych zasobów, stopniu niezbędnym do należytego
Zamawiający żąda przedłożenia:
wykonania zamówienia . W
a) pisemnego zobowiązania
szczególności Zamawiający żąda
tych podmiotów do oddania do
przedstawienia:
dyspozycji wykonawcy niezbędnych a) pisemnego zobowiązania
zasobów na okres korzystania z
tych podmiotów do oddania do
nich przy wykonywaniu zamówienia. dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
Zobowiązanie winno zawierać
zasobów na okres korzystania z nich
wskazanie jakie zasoby, na jaki
przy wykonywaniu zamówienia .
okres oraz w jaki sposób zostaną
Dokument z którego będzie wynikało
udostępnione. Zobowiązanie
zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinno być podpisane przez
winien wyrażać w sposób wyraźny
osobę upoważnioną do składania
i jednoznaczny wolę udzielenia
oświadczeń woli w imieniu podmiotu Wykonawcy ubiegającemu się o
składającego zobowiązanie i
zamówienie odpowiedniego zasobu
złożone w oryginale lub notarialnie oraz wskazywać :
poświadczonej kopii. W przypadku, - zakres dostępnych Wykonawcy
gdy zobowiązanie podpisał
zasobów innego podmiotu,,
pełnomocnik, do zobowiązania
- sposób wykorzystania zasobów
powinien być dołączony dokument innego podmiotu przez wykonawcę
pełnomocnictwa;
przy wykonywaniu zamówienia,
b) umowy zawartej pomiędzy
- charakter stosunku, jaki będzie
wykonawcą i podmiotem oddającym łączył wykonawcę z innym
swoje zasoby do dyspozycji
podmiotem,
wykonawcy względnie innego
dokumentu określającego sposób
wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę
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przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego
charakter stosunku, jaki będzie łączył podmiotu przy wykonywaniu
wykonawcę z innym podmiotem,
zamówienia .
zakres i okres udziału innego
b) informacji banku lub spółdzielczej
podmiotu.
kasy oszczędnościowo-kredytowej
c) informacji banku lub spółdzielczej potwierdzającej, że podmiot
kasy oszczędnościowo-kredytowej udostępniający swoje zasoby
potwierdzającej, że
finansowe posiada środki finansowe
podmiot udostępniający swoje
lub zdolność kredytową nie mniejsze
zasoby finansowe posiada środki
od kwoty udostępnianych środków
finansowe lub zdolność
finansowych - w przypadku, gdy
kredytową nie mniejsze od
wykonawca wykazując spełnienie
kwoty udostępnianych środków
warunków, o których w art. 22 ust 1
finansowych - w przypadku, gdy
pkt 4 PZP polega na zdolnościach
wykonawca wykazując spełnienie
finansowych innych podmiotów.
warunków, o których w art. 22 ust 1 5.Podmiot , który zobowiązał się do
pkt 4 PZP polega na
udostępnienia zasobów odpowiada
zdolnościach finansowych innych
solidarnie z wykonawcą za szkodę
podmiotów.
zamawiającego powstałą wskutek
Zamawiający oceni spełnienie
nieudostępnienia tych zasobów,
warunków udziału w postępowaniu chyba, że za nieudostępnienie nie
na podstawie dokumentów
ponosi winy.
załączonych do oferty zgodnie z
Zamawiający oceni spełnienie
formułą spełnia – nie spełnia.
warunków udziału w postępowaniu
Pkt. IX. Siwz Inne dokumenty
na podstawie dokumentów
(oświadczenia) wymagane przez
załączonych do oferty zgodnie z
Zamawiającego
formułą spełnia – nie spełnia.
1. W celu potwierdzenia,
PKT. IX. SIWZ Inne dokumenty
że oferowane odczynniki i
(oświadczenia) wymagane przez
analizatory spełniają wymagania
Zamawiającego
Zamawiającego, Zamawiający
1. W celu potwierdzenia,
wymaga złożenia:
że oferowane odczynniki i
1.1 oświadczenia o dopuszczeniu
analizatory spełniają wymagania
oferowanych odczynników, kontroli Zamawiającego, Zamawiający
i kalibratorów do obrotu i używania wymaga złożenia:
na terytorium RP – zgodnie z
1.1 oświadczenia o dopuszczeniu
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
oferowanych odczynników, kontroli
wyrobach medycznych (Dz. U. z
i kalibratorów do obrotu i używania
2010 r. Nr 107, poz. 679) – zgodnie na terytorium RP – zgodnie z
z załącznikiem nr 3 do formularza
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
oferty.
wyrobach medycznych (Dz. U. z
1.2 dokumentów potwierdzających 2010 r. Nr 107, poz. 679) – zgodnie
dopuszczenie do obrotu i używania z załącznikiem nr 3 do formularza
na terytorium RP oferowanych
oferty.
analizatorów zgodnie z Ustawą
1.2 dokumentów potwierdzających
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
dopuszczenie do obrotu i używania
medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. na terytorium RP oferowanych
poz. 679), tj.:
analizatorów zgodnie z Ustawą
a) deklaracji zgodności,
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
b) certyfikatu wystawionego przez
medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r.
jednostkę notyfikowaną,
poz. 679), tj.:
c) kopii powiadomienia lub
a) deklaracji zgodności,
zgłoszenia do Rejestru wyrobów
b) certyfikatu wystawionego przez
jednostkę notyfikowaną,
c) kopii powiadomienia lub
zgłoszenia do Rejestru wyrobów
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medycznych i podmiotów
medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich
odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania. wprowadzenie do obrotu i używania.
Dokumenty wymienione w pkt 1.2
Dokumenty wymienione w pkt 1.2
lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest
to wymagane przepisami Ustawy
to wymagane przepisami Ustawy
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010 medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010
r., poz. 679).
r., poz. 679).
1.3 w odniesieniu do odczynników 1.3 w odniesieniu do odczynników
– karta charakterystyki produktu
– karta charakterystyki produktu
w formie papierowej oraz w miarę
w formie papierowej oraz w miarę
możliwości w wersji elektronicznej; możliwości w wersji elektronicznej;
1.4 Instrukcja obsługi każdego
1.4 Instrukcja obsługi każdego
analizatora na elektronicznym
analizatora na elektronicznym
nośniku.
nośniku.
2. Dowód wpłacenia/wniesienia
2. Dowód wpłacenia/wniesienia
wadium.
wadium.
Dokumenty, jakie należy załączyć
Dokumenty, jakie należy załączyć
do oferty w przypadku wnoszenia
do oferty w przypadku wnoszenia
wadium w formie:
wadium w formie:
a)pieniędzy – kopia przelewu
a)pieniędzy – kopia przelewu
b)gwarancji lub poręczeń – kopia
b)gwarancji lub poręczeń – kopia
tych dokumentów; oryginał należy
tych dokumentów; oryginał należy
złożyć w kasie Zamawiającego.
złożyć w kasie Zamawiającego.
Zamawiający wezwie Wykonawców, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy w określonym terminie
którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez
nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego w SIWZ oświadczeń Zamawiającego w SIWZ oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w
i dokumentów, o których mowa w
pkt VI, VIII oraz pkt IX ppkt 1 SIWZ pkt VI, VIII oraz pkt IX ppkt 1 SIWZ
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy nie złożyli pełnomocnictw
albo którzy złożyli ww. dokumenty
albo którzy złożyli ww. dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa do ich
wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie – złożenia w wyznaczonym terminie –
chyba, że mimo ich złożenia oferta chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu
Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
postępowania.
Złożone na wezwanie
Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i
Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę
spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane
oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych
dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później przez Zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W celu potwierdzenia,
że Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
4. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca znajduje się w
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zapewniającej wykonanie
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zamówienia, Zamawiający żąda
zapewniającej wykonanie
następujących dokumentów:
zamówienia, Zamawiający żąda
-informacji banku lub spółdzielczej następujących dokumentów:
kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3.2 informacji banku lub spółdzielczej
w którym wykonawca posiada
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
rachunek, potwierdzającej wysokość w którym wykonawca posiada
posiadanych środków finansowych rachunek, potwierdzającej wysokość
lub zdolność kredytową wykonawcy, posiadanych środków finansowych
wystawionej nie wcześniej niż 3
lub zdolność kredytową wykonawcy,
miesiące przed upływem terminu
wystawionej nie wcześniej niż 3
składania ofert.
miesiące przed upływem terminu
- Wykonawca może polegać
składania ofert.
na wiedzy i doświadczeniu,
4. Jeżeli Wykonawca będzie polegać
potencjale technicznym, osobach
na zasobach innych podmiotów na
zdolnych do wykonania zamówienia zasadach określonych w art. 26
lub zdolnościach finansowych
ust 2 b) PZP , zobowiązany jest
innych podmiotów, niezależnie od
udowodnić , że będzie dysponował
charakteru prawnego łączących
zasobami innych podmiotów w
go z nimi stosunków. W takim
stopniu niezbędnym do należytego
przypadku Wykonawca zobowiązany wykonania zamówienia . W
jest udowodnić Zamawiającemu,
szczególności Zamawiający żąda
że będzie dysponował zasobami
przedstawienia:
niezbędnymi do realizacji
a) pisemnego zobowiązania
zamówienia.
tych podmiotów do oddania do
- W celu oceny, czy stosunek
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
łączący wykonawcę z podmiotem, zasobów na okres korzystania z nich
z którego zasobów będzie
przy wykonywaniu zamówienia .
korzystał wykonawca gwarantuje
Dokument z którego będzie wynikało
rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zamawiający żąda przedłożenia:
winien wyrażać w sposób wyraźny
a) pisemnego zobowiązania
i jednoznaczny wolę udzielenia
tych podmiotów do oddania do
Wykonawcy ubiegającemu się o
dyspozycji wykonawcy niezbędnych zamówienie odpowiedniego zasobu
zasobów na okres korzystania z
oraz wskazywać :
nich przy wykonywaniu zamówienia. - zakres dostępnych Wykonawcy
Zobowiązanie winno zawierać
zasobów innego podmiotu,,
wskazanie jakie zasoby, na jaki
- sposób wykorzystania zasobów
okres oraz w jaki sposób zostaną
innego podmiotu przez wykonawcę
udostępnione. Zobowiązanie
przy wykonywaniu zamówienia,
powinno być podpisane przez
- charakter stosunku, jaki będzie
osobę upoważnioną do składania
łączył wykonawcę z innym
oświadczeń woli w imieniu podmiotu podmiotem,
składającego zobowiązanie i
- zakres i okres udziału innego
złożone w oryginale lub notarialnie podmiotu przy wykonywaniu
poświadczonej kopii. W przypadku, zamówienia .
gdy zobowiązanie podpisał
b) informacji banku lub spółdzielczej
pełnomocnik, do zobowiązania
kasy oszczędnościowo-kredytowej
powinien być dołączony dokument potwierdzającej, że podmiot
pełnomocnictwa;
udostępniający swoje zasoby
b) umowy zawartej pomiędzy
finansowe posiada środki finansowe
wykonawcą i podmiotem oddającym lub zdolność kredytową nie mniejsze
swoje zasoby do dyspozycji
od kwoty udostępnianych środków
wykonawcy względnie innego
finansowych - w przypadku, gdy
dokumentu określającego sposób
wykonawca wykazując spełnienie
wykorzystania zasobów innego
warunków, o których w art. 22 ust 1
podmiotu przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia,
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charakter stosunku, jaki będzie łączył pkt 4 PZP polega na zdolnościach
wykonawcę z innym podmiotem,
finansowych innych podmiotów.
zakres i okres udziału innego
5.Podmiot , który zobowiązał się do
podmiotu.
udostępnienia zasobów odpowiada
c) informacji banku lub spółdzielczej solidarnie z wykonawcą za szkodę
kasy oszczędnościowo-kredytowej zamawiającego powstałą wskutek
potwierdzającej,że
nieudostępnienia tych zasobów,
podmiot udostępniający swoje
chyba, że za nieudostępnienie nie
zasoby finansowe posiada środki
ponosi winy.
finansowe lub zdolność
Zamawiający oceni spełnienie
kredytową nie mniejsze od
warunków udziału w postępowaniu
kwoty udostępnianych środków
na podstawie dokumentów
finansowych - w przypadku, gdy
załączonych do oferty zgodnie z
wykonawca wykazując spełnienie
formułą spełnia – nie spełnia.
warunków, o których w art. 22 ust 1 Minimalny poziom ewentualnie
pkt 4 PZP polega na zdolnościach wymaganych standardów:
finansowych innych podmiotów.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i
Zamawiający oceni spełnienie
finansowej Zamawiający wymaga,
warunków udziału w postępowaniu aby Wykonawca wykazał wysokość
na podstawie dokumentów
posiadanych środków finansowych,
załączonych do oferty zgodnie z
bądź zdolność kredytową na kwotę
formułą spełnia – nie spełnia.
nie mniejszą niż 140.000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie
Wykonawca może polegać na
wymaganych standardów: W
zasobach innych podmiotów,
zakresie sytuacji ekonomicznej i
niezależnie od charakteru prawnego
finansowej –Zamawiający wymaga, łączących go z nimi stosunków na
aby Wykonawca wykazał wysokość warunkach określonych w art. 26 ust
posiadanych środków finansowych, 2 b) PZP. Wykonawca
bądź zdolność kredytową na kwotę w takiej sytuacji zobowiązany jest
nie mniejszą niż 140 000 PLN.
udowodnić Zamawiającemu, że
Wykonawca może polegać na
będzie dysponował tymi zasobami w
wiedzy i doświadczeniu, potencjale trakcie realizacji zamówienia.
technicznym, osobach zdolnych
Zamawiający oceni spełnienie
do wykonania zamówienia lub
warunków udziału w postępowaniu
zdolnościach finansowych innych
na podstawie dokumentów
podmiotów, niezależnie od
załączonych do oferty zgodnie z
charakteru prawnego łączących go z formułą spełnia – nie spełnia.
nimi stosunków.
Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie dokumentów
załączonych do oferty zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
26/11/2014 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
26/11/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/12/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/12/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.3) Informacje dodatkowe
ZMIANY UMOWY
§ 12
4. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana
przepisów o podatku od towarów i usług, Wykonawca
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto
z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z
VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy
zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
1. Zmiana ceny wynikająca ze zmiany stawki podatku
VAT, o której mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do
umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego na piśmie o zmianie stawki podatku
VAT (zwolnieniu z VAT) oraz o wysokości cen
jednostkowych brutto wyliczonych z zastosowaniem
zmienionej stawki podatku VAT.
6. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na
podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne każda
ze stron umowy począwszy od dnia wejścia w życie
przepisów wprowadzających te zmiany może wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
wysokości poszczególnych cen jednostkowych
określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych.
7. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 6 zobowiązana jest udowodnić, że zmiany
przepisów, na które się powołuje mają wpływ na
wysokość cen jednostkowych i uzasadniają zmianę
wysokości ceny w proponowanej wysokości.
ZMIANA UMOWY
§ 19
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą
w drodze aneksu do umowy dokonać zmian w zakresie
ilości poszczególnych rodzajów odczynników bądź
wyrobów, przy zachowaniu wartości netto umowy
określonej w § 12 ust. 1.
§ 20
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w
przypadku :
a) obniżenia ceny,
b) zmiany odczynnika lub wyrobu na inny odczynnik
lub wyrób o parametrach nie gorszych od odczynnika
lub wyrobu określonego umową i za cenę nie wyższą
od ceny określonej umową – w przypadku wstrzymania
bądź zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu
odczynnika lub wyrobu stanowiącego przedmiot
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zamówienia bądź braku odczynnika lub wyrobu z
innych przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) zmiany wielkości opakowania, jeżeli odpowiada ona
uzasadnionym potrzebom Zamawiającego, a cena
1 ml odczynnika dla nowego opakowania nie będzie
wyższa od ceny 1 ml określonego w formularzu cen
jednostkowych,
d) w przypadku, o którym mowa w § 19 umowy,
e) przedłużenia okresu obowiązywania umowy w
przypadku nie zrealizowania zakresu rzeczowego
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
f) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia
w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał
obowiązek dostosowania warunków umowy do
aktualnego stanu prawnego.
3. W przypadku zmiany określonej w ust. 2 pkt b)
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę
braku odczynnika lub wyrobu wraz z informacją o
wszystkich odpowiednikach brakującego odczynnika
lub wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany
jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie
odpowiednika brakującego odczynnika lub wyrobu
po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na
inny podejmuje Zamawiający.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie w celach
przetestowania zamienny wyrób lub odczynnik wraz z
dokumentami dopuszczającymi odczynnik do obrotu na
terenie RP.
5. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest
wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym
wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku
winien być załączony projekt aneksu do umowy a w
przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 7-8 umowy
do wniosku ponadto winny być załączone dowody
na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana
przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
6. Zmiana umowy polegająca na zmianie
wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 1 wynikająca ze
zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-152365
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