Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035533/01 z dnia 2021-04-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i
ochronnych, ochron indywidualnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191680713
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99
1.5.2.) Miejscowość: Łężyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-207
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 672 50 00
1.5.8.) Numer faksu: +48 58 672 74 74
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ekodolina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekodolina.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wskazany w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i
ochronnych, ochron indywidualnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21a8d4a0-a0fb-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035533/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 13:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
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/ekodolina
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po
którychpojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający z
Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia
ofertzamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. Zamawiający
zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.,d) włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.6. Zalecane
formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.7. Zalecany
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie.pdf zaleca się podpisywać
formatem PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca
się użyć formatu XAdES. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w
szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert orazinnych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający dopuszcza w szczególności
następujący format przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc., .docx, .rtf, .odt. .xls .xlsx .ods .rar
.zip.7z(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z
2017r.poz.2247).
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
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): EKO DOLINA Sp. z o.o. przedkłada Państwuponiższe
informacje: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKO DOLINA Sp. z o.o., Aleja Parku
Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce, NIP: 5881834882, REGON: 191680713, KRS: 0000030282.
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Filipowski.3. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacjiobowiązków
Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy
kontaktować się z Administratorem danych osobowych kierując korespondencję na adres wskazany
powyżej lub na adres e-mail: IOD@ekodolina.pl Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się
w rozdz. XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-P/05A/2021/Odzież
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy odzieży , obuwia roboczego iochronnego,
rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych (KOD CPV 18100000-0, 181300009,18141000-9, 188300-6) w asortymencie opisanym w SWZ w tabeli.
4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza
18141000-9 - Rękawice robocze
18830000-6 - Obuwie ochronne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierowałnastępującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 100%;2. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 100%cena najniższa brutto*C = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 100%cena oferty ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena
ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. b) Cena ofertowa brutto musi
uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia. 2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofertbędzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.3. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty, w tym zaoferowanej ceny.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, któregooferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

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

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
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Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
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:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:• atestów i deklaracji
zgodności CE (Conformité Européenne) dla każdego z oferowanych produktów lub dokumentów
równoważnych. Za dokumenty równoważne będą uznawane dokumenty wydane przez
odpowiednie władze uprawnione do certyfikacji wyrobów i uznawane w krajach UniiEuropejskiej
a potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii
Europejskiej oraz jeżeli wynika to z odrębnych przepisów potwierdzone właściwymi
certyfikatami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Atesty i deklaracje zgodności CE (Conformité Européenne) dla każdego zoferowanych
produktów lub dokumenty równoważne. Za dokumenty równoważne będą uznawane dokumenty
wydane przez odpowiednie władze uprawnione do certyfikacji wyrobów i uznawane w krajach
Unii Europejskiej a potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych
Dyrektyw Unii Europejskiej oraz jeżeli wynika to z odrębnych przepisów potwierdzone
właściwymi certyfikatami.
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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).1. Wadium: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej: Bank Pekao
S.A.III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 281240352311110000433511292.
Wadiumwnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjachubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020.299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść
przelewem na konto w Banku Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynianr
rachunku 28124035231111000043351129 z dopiskiem „Wadium – nrpostępowania”. UWAGA:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunkuZamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być
złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej
poniższewymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP, 2) z jej treści
powinnojednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3)
powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin
obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
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zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści
poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Eko Dolina” sp. z o. o.7) w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiającywymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie
wniesiewadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP. zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98
PZP. Zasady te zostały dookreślone w ust. 8. 8. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPzp nie może powodować kosztów po
stronie Zamawiającego. Jeżeli wadium będzie powodowało koszty po stronie Zamawiającego, to
Zamawiający zwolni wadium pomniejszone o te koszty.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

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

Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. i wymagają dla swojej ważności zachowania
formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych, w rozumieniu art. 455ust.
1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w następującym zakresie: a) Zmiany terminów realizacji zamówień jednostkowych z
przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. b) zmiany ilości
lub rodzaju zamawianego w ramach przedmiotu umowyasortymentu, wskazanego w załączniku
nr 1 do umowy, na skutek zmiany ilości zatrudnienia przez Zamawiającego lub warunków pracy.
c) zmiany wysokości ceny wskazanej w umowie i ofercie Wykonawcy w przypadku zmiany ilości
lub rodzaju zamawianego asortymentu lub w przypadku gdy dany towar na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów zostanie objętymaksymalną marżą sprzedaży. d) w
zakresie zmiany wielkości ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i
usług [VAT] wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. e) zmiany terminu wykonania umowy lub zamówienia jednostkowego,
w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest
wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona niema wpływu, w tym w
szczególności spowodowaną przez:- opóźnienia spowodowane przez organy administracji
publicznej- akty terroryzmu- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób
innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,- amunicjęwojskową, materiały
wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które
mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych,
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę oraz- katastrofy żywiołowe,
m.in. takie, jak; trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu,
żałoba narodowa i mogą być one wprowadzone na pisemny wniosekZamawiającego lub
Wykonawcy. f) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być
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wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw, terminów
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to
wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji dostaw przez Wykonawcę (w przypadku
niewskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmianypolegającej na
wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem
wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka
zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z
zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakościwykonywania
zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji
zamówienia przez Wykonawcę).g) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku
dokonania przez niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego
przedsiębiorstwa. h) inne zmiany wynikające z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, z
zachowaniem warunków tam opisanych, i) inne zmiany przewidziane dla umówzawieranych w
przedmiocie udzielonych zamówień publicznych wynikające z przepisów powszechnie
obowiązujących dotyczących lub związanych z przeciwdziałaniem skutkom stanu epidemii lub
zagrożenia epidemicznego albo wprowadzających nakazy i zakazy związane w tymstanami, z
zachowaniem warunków opisanych w takich uregulowaniach.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z JEDZ oraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić
na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy lub dowyczerpania
określonego w przedmiocie zamówienia asortymentu. Umowa wygasa przed terminem
opisanym w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia
jednostkowe Zamawiającego, wyczerpią co do ilości i rodzaju przedmiot umowy opisany w
załącznikach do niej, lub jeżeli Zamawiający wypłaci Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy kwotę opisaną w §5 ust. 1 wzoru umowy. Umowa w takiej sytuacji wygasa - w zależności
od zaistniałej sytuacji - z chwilą wyczerpania ilości lub dokonania zapłaty tej kwoty.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
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