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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 126792-2013 z dnia 2013-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Termin składania ofert: 2013-04-15

Numer ogłoszenia: 126956 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126792 - 2013 data 02.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, fax. 32 271

73 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do

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

oraz określenie warunków zmian BRAK ZAPISÓW.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w

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

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana

umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej: 1.obniżenie ceny przedmiotu umowy

przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego, 2.podwyższenie

cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na

podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku

niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego

wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo

realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków

finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem

od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części 5.Realizacja przez Wykonawcę przed
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terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w

załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie

wyczerpanego asortymentu, 6.Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem

umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.


