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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78282~2010 z dnia 2010-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli, elektrod, papieru do EKG, USG I KTG, odzieży medycznej
jednorazowego użytku, oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy ...
Termin składania ofert: 2010-04-07

Numer ogłoszenia: 70791 - 2010; dała zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78282 - 2010 data 19.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1,

41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel, 0-322964219,3630479, fax. 0-322964219,2635719.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

11.1)Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 11.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli, elektrod, papieru do EKG, USG I KTG,

odzieży medycznej jednorazowego użytku, oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku. Zamówienie

składa się z 6 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr

1 - żele, elektrody, papier do EKG, USG i KTG, CPV: 22.99.30.00-7; 33.12.41.30-5 Pakiet nr 2 - odzież

medyczna jednorazowego użytku CPV: 33.19.90.00-1, 18.42.43.00-0, Pakiet nr 3 - pojemniki na odpady

medyczne CPV: 34.92.84.80-6, Pakiet nr 4 - drobny sprzęt medyczny CPV: 33140000-3, Pakiet nr 5 -

rękawice chirurgiczne CPV: 33.14.14.20-0, Pakiet nr 6 - akcesoria do spirometru CPV: 33140000-3 ...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli, elektrod, papieru do EKG,

USG I KTG, odzieży medycznej jednorazowego użytku, oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku.

Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot

zamówienia: Pakiet nr 1 -żele, elektrody, papier do EKG, USG j KTG, CPV: 22.99.30_00-7; 33_12.41-30-

5 Pakiet nr2 - odzież medyczna jednorazowego użytku CPV: 33.19.90.00-1,18.42.43.00-0, Pakiet nr3-

pojemniki na odpady medyczne CPV: 34.92.84.80-6, Pakiet nr 4 - drobny sprzęt medyczny CPV:

33140000-3, Pakiet nr 5 - rękawice chirurgiczne CPV: 33.14.14.20-0, Pakiet nr 6 - akcesoria do

spirometru CPV: 33140000-3. Pakiet nr 7 - elektrody CPV: 33.12.41.30-5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 11.1.6.
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W ogłoszeniu jest: 11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6 ..

W ogłoszeniu powinno być: 11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7 ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 1.

Zmiana cen może nastąpić w przypadku: - zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia; - zmiany

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; -

zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu

objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 3. W przypadku

szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają

możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową. Ewentualna zmiana ceny w tym

zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 9. Przez odpowiednik rozumie się

asortyment o parametrach takich jak asortyment objęty umową tj. zgodny z wymaganiami zawartymi w

SIWZ na podstawie, której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Zmiany

wymienione w pkt 1) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich

przepisów. 5. Zmiany wymienione w pkt 2) i 3) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, w terminie

do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 6. W przypadku, kiedy strony nie

dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen asortymentu objętego umową dopuszczają możliwość

rozwiązania umowy w spomej części..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 07.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219

Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro ..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 13.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w

Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro ..

11.2)Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załączniki.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - elektrody 1) Krótki opis

ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: elektrody 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.12.41.30-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena ..
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