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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: jolanta harłacz-przestalska
Tel.: +48 713689234
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Faks: +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 10 pakietów
Numer referencyjny: ZP/PN/20/17/LOBO

II.1.2)

Główny kod CPV
33169000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 10 pakietów.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ - Arkusz
Asortymentowo - Ilościowo- Cenowy.
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3.3. Parametry opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią
wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący
załącznikiem nr 5.
3.5. Zamawiający wymaga aby staplery i ładunki zaoferowane w pakiecie 1-6 i 10 posiadały zszywki wykonane
z tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo i zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych
procedur operacyjnych.
3.6. Zamawiający wymaga aby staplery i ładunki zaoferowane we wszystkich pakietach posiadały fabrycznie
naklejki ( dołączone do każdego opakowania produktu) do protokołu operacyjnego z numerem referencyjnym,
datą ważności i numerem serii.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Staplery i ładunki zamykająco-tnące
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Staplery i ładunki zamykająco-tnące zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Staplery i ładunki zamykająco-tnące
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Staplery i ładunki zamykająco-tnące zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Staplery i ładunki zamykająco-tnące
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Staplery i ładunki zamykająco-tnące zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Klipsy tytanowe
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Klipsy tytanowe zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Staplery skórne
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL514
II.2.4)

Opis zamówienia:
Staplery skórne zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Staplery do zabiegów laparoskopowych
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Staplery do zabiegów laparoskopowych zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Retraktory do ran
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Retraktory do ran zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
TROAKARY
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
TROAKARY zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowe narzędzia do pielęgnacji optyk i ewakuacji preparatów
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednorazowe narzędzia do pielęgnacji optyk i ewakuacji preparatów zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stapler specjalistyczny
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Stapler specjalistyczny zgodnie z załacznikiem nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy przedmiotu wolnego od wad / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego Warunkiem udziału w postępowaniu jest
wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej 2 zamówień .
Pakiet nr 1- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 120 000 pln każde
Pakiet nr 2- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 130 000 pln każde
Pakiet nr 3- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 45 000 pln każde
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Pakiet nr 4- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę klipsów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 5000 pln każde
Pakiet nr 5- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 130 000 pln każde
Pakiet nr 6- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 20 000 pln każde
Pakiet nr 7- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę retraktorów o wartości brutto
zamówienia co najmniej 1500 pln każde
Pakiet nr 8- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę troakarów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 3000 pln każde
Pakiet nr 9- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę narzędzi do pielęgnacji optyk i
ewakuacji preparatów o wartości brutto zamówienia co najmniej 30 000 pln każde
Pakiet nr 10- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto
zamówienia co najmniej 15 000 pln każde
Spełnienie powyższego warunku dotyczy Pakietu Nr 1-10 osobno. Dla Pakietu Nr 1-10 należy złożyć oddzielny
wykaz – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pakiet nr 1- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 120 000 pln każde
Pakiet nr 2- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 130 000 pln każde
Pakiet nr 3- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 45 000 pln każde
Pakiet nr 4- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę klipsów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 5000 pln każde
Pakiet nr 5- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 130 000 pln każde
Pakiet nr 6- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 20 000 pln każde
Pakiet nr 7- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę retraktorów o wartości brutto
zamówienia co najmniej 1500 pln każde
Pakiet nr 8- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę troakarów o wartości brutto zamówienia
co najmniej 3000 pln każde
Pakiet nr 9- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę narzędzi do pielęgnacji optyk i
ewakuacji preparatów o wartości brutto zamówienia co najmniej 30 000 pln każde
Pakiet nr 10- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę staplerów o wartości brutto
zamówienia co najmniej 15 000 pln każde
Spełnienie powyższego warunku dotyczy Pakietu Nr 1-10 osobno. Dla Pakietu Nr 1-10 należy złożyć oddzielny
wykaz – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Dostawa przedmiotu umowy będzie następowała w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania
przez Zamawiającego faksem, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. O ile zaistnieje taka
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potrzeba, Wykonawca będzie realizował „dostawy interwencyjne” w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiego
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od
innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ i z zachowaniem ceny zawartej w ofercie Wykonawcy.
2. W przypadku zaprzestania produkcji wyrobu medycznego, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy
równoważny wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej Polskiej o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych i w takiej samej cenie jednostkowej.
3. Zmiana opisana w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia
zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ oraz próbki ( o
ile było wymagane w SIWZ).
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4. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej
wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez
wprowadzeniu aneksu do umowy.
5. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących
przypadkach i na następujących zasadach:
5.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w
rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych -zwanej dalej ustawą refundacyjną- poniżej ceny
zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z
wprowadzonej urzędowo zmiany z chwilą jej wprowadzenia – powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy
aneksu,
5.2. w przypadku umieszczenia wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście wyrobów
refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą
niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej – zmiana taka może się odbyć tylko po odpowiednim
udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za zgodą Zamawiającego,
5.3. W przypadku wzrostu ceny urzędowej wyrobów medycznych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena
umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z
zastosowania art.9 ust. 1 ustawy refundacyjnej.
6. Zmiana ceny wyrobu medycznego, o którym mowa w ust.5.2 do 5.3 niniejszego paragrafu nastąpić może
na pisemny wniosek. Wniosek musi być uzasadniony i złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem zmian w formie aneksu, którego projekt przygotowuje strona występująca o zmianę.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
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3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2017

