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Narodowy Fimdusz Zdrowia, Sl^ski Oddziat Wojewodzki: Dost^wa kopert z logo NFZ oraz papieru
firmowego dla Sl^skiego OW NFZ

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrfbnionych organizacyjnie Jednostek, ktore b^d^ realizowaly
zamowienie, obejmuje spoleczn^ izawodowq integracj^ osob b?d^cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatradnienia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej kategorii,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postifpowanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postfpowania

Nie , '
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, naleiy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post^powanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do
kontaktow;

Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych pahstw czlonkowskich Unii
Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych pahstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowieh publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy numer
identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 , 40-844 Katowice, woj. sl^skie, pahstwo Polska,
tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub formatow
plikow, ktdre nie s^ ogdlnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowi^zkdw mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania post^powania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z innych.pahstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
post^powania, czy, i W jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali
zamawiaj^cy, czy zam6wienie b^dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy
zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokunientow z post§powania mozna uzyskac. pod
adresem (Ul^)i
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Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyflkacja istotnych warunkow
zamowienia

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost§p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post§powaniu w inny
sposob:
Tak

Inny spos6b:
Za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem poslanca
Adres:

^l^ski Oddzial Wojewbdzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j
208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzen lub formatow plikow, ktore
nie s^ ogolnie dost§pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz?dzi mozna uzyskac pod adresem:
(URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Dostawa kopert z logo NFZ oraz papiem
firmowego dla Sl^skiego OW NFZ
Numer referencyjny: l/pn/2020
Przed wszczf ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czfsciowych
Zamo wienie podzielone j est na cz^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznic nast^puj^cych cz^sci lub grup cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:
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11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamowienia jest dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dia Sl^skiego OW
NFZ, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamowienia i
kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy. 2. W pkt 9 formularza oferty Wykonawca - poprzez wybor
opcji TAK albo NIE - winien zlozyc oswiadczenie wskazuj^ce, czy koperty oraz papier, ktory zostanie
przez Wykonawc? wykorzystany do wykonania przedmiotu zamowienia, zostanie wytworzony z uzyciem
surowcow wtomych. Niniejsze ma zwi^zek z II kryterium oceny ofert (por. pkt XIII SIWZ). Wykonawca,
ktory zobowi^zal si? do uzycia do wykonania przedmiotu zamowienia kopert lub papieru wytworzonego
z uzyciem surowcow wtomych, na etapie realizacji zamowienia (umowy) zobligowany b?dzie
potwierdzic wypehiienie niniejszego zobowi^zania poprzez przedlozenie Zamawiaj^cemu w dniu
zawarcia umowy stosownego oswiadczenia producenta odpowiednio papieru lub kopert. Kwesti? reguluje
wzor umowy. Przez producenta nalezy rozumiec rowniez przedstawiciela producenta. 3. Realizacja
zamowienia b?dzie przebiegala na wamnkacb okreslonycb w formularzu opis przedmiotu zamowienia i
kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy, ktore stanowi^ integraln^ cz?sc SIWZ. Wzor umowy
przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy stosoAvnie do art. 144 ust.l pkt I pzp.
Formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa okresla standardy jakosciowe, o ktorycb
mowa w art. 91 ust.2a pzp. 4. Wykonawca winien udzielic 24-miesi?cznej gwarancji na przedmiot
zamowienia oraz 24-miesi?cznej r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia. Bieg okresu gwarancji oraz
r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokobi odbiom. Wykonawca zobowi^zany b?dzie
wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczycb licz^c od dnia
otrzymania zawiadomienia o wadzie. 5. Miejsce wykonania zamowienia (miejsce dostawy): ul. Kossutba
13 w Katowicacb (magazyn).

11.5) downy kod CPV: 30199710-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30199711-7

30197630-1

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (fezelizamawiajqcypodaje informqcje o wartoscizamowienia)'.
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow) ■

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamowien, o ktoryeh mowa w art. 67 ust. 1 pkt 617 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakicb zostan^ udzielone zamowienia, o
ktorycb mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane b?dzie zamowienle lub okres, na ktory zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cacb: 12 lub dniacb:
lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkpwe:— Termin wykonania zamdwienia: zamowienie zostanie zrealizowane w
dwocb cz?sciacbV a) pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w ci^gu 21 dni licz^c od dnia zawarcia
umowy, b) dmga dostawa zostanie zrealizowana w ci^gu 21 dni liczqc od dnia zlozenia zamowienia.
Zam6wienie zostanie zlozone w ci^gu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy, nie pdzniej jednak niz
w 21 dniu przed uplywem ww, 12 miesi?cznego terminu. Liczb? - odpowiednio kopert b^dz papieru
firmowego obj?t^ pierwsz^ oraz drug^ dostawy - okresla formularz opis przedmiotu zamowienia i
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kalkulacja cenowa. — Przedmiot niniejszego zamowienia jest cz^sci^ zamowienia na dostawy materialow
.  biurowych.
SEKCJA III: INFQRMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMTCZNYM. FINANSOWYM T

TECHNICZNYM

m.l) WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU
Ill.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odr^bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow:

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziahi w post^powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamowienia
wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okresloue w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajecy przewiduje wykluczenie wykouawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiajecy przewiduje nast^pujece fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W PQSTUPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERJA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenlu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCU W POSTUPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl?
W POSTUPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTUPOWANIU:

HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCH:
HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCU
W POSTUPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - HI.6)
— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86
ust.5 pzp, Wykonawca sklada oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (o przynaleznosci albo
braku przynaleiaiosci do tej samej grupy kapitalowej).— Kwestie Wykonawcow wspolnie
ubiegajecych si§ o udzielenie zamowienia reguluje SIWZ. UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegajecy
si§ o udzielenie zamowienia musze zaieczyc do oferty pelnomocnictwb. ZgOdnie z art. 23 ust. 2 pzp

I winni ustanowic pelnomocnika do reprCzentowania ich w post^powaniu o udzielenie
iwienia albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie

Wykonawc
ninifjszei
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zamowienia. Ddkument pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

SEKCJA TV: PROCRDTmA

IV.l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

Nie ' ' .
Informacja na temat wadiiim

rv.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si§ ziozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:

-Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dot^czenia do ofert katalogow
eiektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba Wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba y^konawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduj e si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalha liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowiehie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

.W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w formie
katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobrani? ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

rv.1.8) Aukda elektroniczna
'ze>i|[dziai|[e j^|it pipzeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona;

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci przedmiotem aukcji elektronicznej: ,
Przewiduje si§ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu przedmiotu
zamowienla:

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki b^dzie termin ich udost^pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na jakich
wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pien):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwi^zan i specyfikacji technicznych
w zakresie pol^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:
Warunki zamkni§cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 90,00

Wykonanie przedmiotu zamowienia przy uzyciu surowcow wtomych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji Z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spehiiac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziai negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagah zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zah:
Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

rmacfe dodat^^^
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktoiym musz^ odpowiadac
wszystkie oferty;

Podzial negocjacji na etapy w celu bgraniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnyeh warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna;
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:
Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i wamnki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq. wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo ogobie wamnki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania xunowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyborU Wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzema zmian:
— W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac z
podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr l/pn/2020. Zmiana bqdz
rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany b^dz
rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jezeli dotyczy). — W
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmiana zostanie
uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto
umowy (§4 ust.l), w tym takze wartosci (ceny) netto podane w umowie, zostanie obnizohe w taki sposob,
aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite bmtto umowy
(§4 ust.l) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr l/pn/2020. W
przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (§4 ust. 1), w
tym takze do wartosci (ceny) netto podanej w umowie, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej
(nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla
wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.— Kazdorazowa
zmiana postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej przewidzianych, wymagac
b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.— Wzor umowy przewiduje rowniez przypajdki w
ktorych Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy.
IV.6) INFOipiACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

)dki slu^qce octpajfti^e informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaiiiu:
Data: 2020-03-20, godzina: 12:00,
Skrocenie teraiinu skladafiia wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniGzony, przetarg ograniczony, negpcjacje z ogloszeniem):
Nie ^ ■

Wskazac powody:

Jpzyk lub jpzyki, w jakich mogi^ bye sporz^dzane Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziabi w
pOstppowaniu
>PL

iy.6.3) Termin zwi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego temiinu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sl§ uniewaznienie ppstfpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprZyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calbsci lub cz^ki
zamowienia:
IV.6.5) Informacje dodatkpwe:
Kwestie dotycz^ce klauzuli RODO reguluje SIWZ.

ZAL^CZNIK TNFORMAC.tr DOTYC/^CE OFRRT CZl^SCIQWYCH

03., 2^
Sl^skiego Oddzi.

NarodowegoFimduSz
ZASTk^PCA

DS. BKONOMIC,

yojewPdzkiego
'dr^ia wKatowicaoh
iKTOkA,
fANioWYCH

Dzialu

Sl^l
Narodp'

WNIK/
lamdwied Publicznycli

'afu Wojewddzidego
idusim Zdrowia w Katomcach

Katar^mKlis
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