
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 297810-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów zuŜywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi 

chirurgicznych. Zamówienie składa się z 16 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot 

zamówienia: Pakiet nr 1 -... 

Termin składania ofert: 2013-08-06  

Numer ogłoszenia: 309204 - 2013; data zamieszczenia : 01.08.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  297810 - 2013 data 26.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 

41 30 111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).  

W ogłoszeniu jest:  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 

oraz określenie warunków zmian 1. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy moŜe ulec 

zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych 

zmian cenowych dla Zamawiającego. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej 

waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 

stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Ceny brutto wynikające 

ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 

Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty 

Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 2. Zapis dla Pakietów 1-15: 

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, 

asortymentem równowaŜnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, 

b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu. Zmiana, o której mowa wyŜej będzie 

dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iŜ asortyment równowaŜny będzie o tych 

samych lub wyŜszych właściwościach i parametrach uŜytkowych, co asortyment objęty umową i przy 

cenie nie wyŜszej niŜ cena asortymentu objętego umową..  
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W ogłoszeniu powinno by ć: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień 

umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy moŜe ulec 

zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych 

zmian cenowych dla Zamawiającego. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej 

waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 

stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Ceny brutto wynikające 

ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 

Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty 

Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 2. Zapis dla Pakietów 1-15: 

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, 

asortymentem równowaŜnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, 

b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu, c) zmiany numeru katalogowego produktu lub 

jego nazwy przy zachowaniu toŜsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w 

SIWZ, nie gorszych niŜ produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma 

moŜliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt 

ulepszony. Zmiany, o których mowa wyŜej będą dopuszczone za zgodą Zamawiającego, pod 

warunkiem, iŜ asortyment równowaŜny będzie o tych samych lub wyŜszych właściwościach i 

parametrach uŜytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyŜszej niŜ cena asortymentu 

objętego umową..  
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