
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Morska w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Chrobrego 1-2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@am.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

publiczna uczelnia wyższa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a640dab1-7688-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010191/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24 12:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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
https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin

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://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin2) Wszelką
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem
Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu.3) Dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

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: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-AZ/262-2/21

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: 3
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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

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i
peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 1a do SWZ oraz załącznik A-B.Wszystkie wymagania określone w
dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.3)
Nomenklatura wg CPV:30213000-5 Komputery osobiste30231300-0 Monitory
ekranowe30232000-4 Sprzęt peryferyjny4) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy
(znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w
zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.5) Przedmiot zamówienia określono
poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla
których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 6)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla
danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak
również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia
(producenta).7) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na każde z 3
zadań oddzielnie:Zadanie 1 – komputery stacjonarne i monitory

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość kary
umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę = suma
liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: bezpłatna gwarancja

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość
kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę
= suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

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

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i
peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 1a do SWZ oraz załącznik C-D.Wszystkie wymagania określone w
dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.3)
Nomenklatura wg CPV:30213000-5 Komputery osobiste30231300-0 Monitory
ekranowe30232000-4 Sprzęt peryferyjny4) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy
(znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w
zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.5) Przedmiot zamówienia określono
poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla
których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 6)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
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prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla
danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak
również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia
(producenta).7) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na każde z 3
zadań oddzielnie:Zadanie 2 – zestaw komputerowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość kary
umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę = suma
liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: bezpłatna gwarancja

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10,00
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość
kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę
= suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

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

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i
peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 1a do SWZ oraz załącznik C-D.Wszystkie wymagania określone w
dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.3)
Nomenklatura wg CPV:30213000-5 Komputery osobiste30231300-0 Monitory
ekranowe30232000-4 Sprzęt peryferyjny4) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy
(znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w
zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.5) Przedmiot zamówienia określono
poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla
których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 6)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla
danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak
również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia
(producenta).7) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na każde z 3
zadań oddzielnie:Zadanie 3 – zestaw komputerowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość kary
umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę = suma
liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: bezpłatna gwarancja

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:cena – 60 %termin realizacji - 20%bezpłatna gwarancja – 10%wysokość
kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10%Łączna liczba punktów za ofertę
= suma liczby punktów za poszczególne kryteria oceny ofert

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych
wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla sprzętu komputerowego w zakresie oferowanych
zadań. Dopuszcza się złożenie materiałów w języku angielskim. Uwaga! Jako materiał
informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany
przez wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać
wszelkie właściwości określone w opisie.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe
środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych
wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla sprzętu komputerowego w zakresie oferowanych
zadań. Dopuszcza się złożenie materiałów w języku angielskim. Uwaga! Jako materiał
informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany
przez wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać
wszelkie właściwości określone w opisie.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe
środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:•
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.2.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie
dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę;b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie
pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia
nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych
zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww.
przeszkód;c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac,
nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas
niezbędny do ich wykonania;d) gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji
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dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji
na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy popartego dokumentami producenta,
Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena
nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego
towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający
dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze licząc od dnia złożenia żądania w formie
e-maila, faksu:e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;3. Strony dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych
w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.4. Gdy nastąpiła zmiana stawki
podatku od towarów i usług VAT w takim przypadku umowa nie uleganie zmianie w zakresie
wysokości ceny brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02
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