Ogłoszenie nr 500216302-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.

Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612988-N-2018
Data: 05.09.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer
identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego 2, 68200 Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian
oraz warunki wprowadzenia zmian: ZMIANY OGÓLNE: Zmiana umowy może dotyczyć: a. zmiana adresu/siedziby
Zamawiającego/ Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c. jakości
(na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d. wielkość opakowania zbiorczego
zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej, e. numeru katalogowego produktu, f. nazewnictwa
produktu, g. produktu w przypadku wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy
zachowaniu lub obniżeniu ceny, h. przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE: Możliwa jest zmiana
postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a. stawki podatku od towarów i usług
(VAT) 3) ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA: a) Możliwe jest przedłużenie terminu realizacji
umowy o dalszy czas oznaczony następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z §3, nie
dłużej jednak niż na kolejnych 6 miesięcy- w przypadku gdyby przed upływem okresu , na jaki zawarto umowę, w
depozycie znajdowały się niewykorzystane wyroby z odpowiednim terminem ważności przydatne Zamawiającemu
do prowadzonej działalności
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) ZMIANY OGÓLNE: Zmiana umowy może dotyczyć: a.
zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie
Zamawiającego/Wykonawcy c. jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu
ceny, d. wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej, e.
numeru katalogowego produktu, f. nazewnictwa produktu, g. produktu w przypadku wycofania jednego produktu
i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, po każdorazowej konsultacji z
Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie
realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania
(konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena
za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się
danej pozycji umowy h. przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, i. poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji
jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy 2) ZMIANY
RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE: Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w
związku ze zmianą: a. stawki podatku od towarów i usług (VAT) b. zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT. c. zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z
zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto. 3) ZMIANY RZUTUJĄCE NA
ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA: a) Możliwe jest przedłużenie terminu realizacji umowy o dalszy czas oznaczony
następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z §3, nie dłużej jednak niż na kolejnych 6
miesięcy- w przypadku gdyby przed upływem okresu , na jaki zawarto umowę, w depozycie znajdowały się
niewykorzystane wyroby z odpowiednim terminem ważności przydatne Zamawiającemu do prowadzonej
działalności

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2018-09-13, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 11:00,

