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Ogloszenie nr 500025919-N-2017 zdnia 08-09-2017 r.

Zabrze:

OGLOSZENIE 0 ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamowieniu

INFORMACJE 0 ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 581419-N-2017

Data: 01109/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z 0.0., Krajowy numer identyfIkacyjny 24112785700000, ul. ul.

Zamkowa 4,41803 Zabrze, woj. sl~skie, panstwo Polska, tel. 3227761 00, e-mail

administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.

Adres strony intemetowej (urI): www.bip.szpitalzabrze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.I) Tekst, ktory naleZy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje si~ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogloszeniu jest: Zamawiaj~cy przewiduje mozliwosc zmian postanowien w zawartej

umowie na zasadzie przewidzianej w tresci SIWZ (wzor umowy) oraz zgodnie z

przeslankami zawartymi wart. 144 Ustawy Pzp. 1. Zmiana umowy moze nastq.pi6 w

przypadkach wskazanych wart. 144 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 prawo zamowien

pUblicmych oraz w nastypuj~cych przypadkach: a) podwyZszenie cen jednostkowych moze

nast~pi6 jedynie w przypadku urzydowej zmiany stawek podatku VATna podstawie

obowi~zujq.cych przepisow prawnych w tym zakresie, jedynie 0 wysokosc tych zmian, b)

przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania w calosci przedmiotu
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umowy. Termin realizacji moze zostac przedluzona do calkowitego wykorzystania

asortymentu stanowi'1cego przedmiot umowy, 2. Zamawiaj'1cy zastrzega sobie prawo

realizowania zam6wien w ilosciach uzalemionych od rzeczywistych potrzeb i

posiadanych srodk6w finansowych oraz do ograniczenia zam6wien w zakresie

rzeczowyrn i ilosciowym, co nie jest odstypstwem od wykonania umowy, ani

odst'1pieniem od niej, nawet w czysci. 3. Realizacja przez Wykonawcy przed terrninern

wskazanym w ust. 1 pelnej ilosci dostaw, objytych przedrniotem umowy i oznaczonych w

zalqczniku nr la do umowy, rna ten skutek, ze umowa wygasa poprzezjej wykonanie w

zakresie wyczerpanego asortymentu.

W ogloszeniu powinno bye: Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc zmian postanowien w

zawartej urnowie na zasadzie przewidzianej w tresci SIWZ (wz6r umowy) oraz zgodnie z

przeslankami zawartyrni wart. 144 Ustawy Pzp. 1. Zrniana umowy moze nast,!pic w

przypadkach wskazanych wart. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zam6wien

publicznych oraz w nastypuj'1cych przypadkach: a) podwyzszenie cen jednostkowych

moze nastqpic jedynie w przypadku urzydowej zmiany stawek podatku VATna podstawie

obowi'1zujqcych przepis6w prawnych w tym zakresie, jedynie 0 wysokosc tych zmian,

w6wczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastqpi jedynie zmiana ceny brutto b)

przedluzenia terrninu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania w calosci

przedmiotu umowy. Termin realizacji moze zostac przedluzona do calkowitego

wykorzystania asortymentu stanowi,!cego przedrniot umowy, 2. Zamawiaj,!cy zastrzega

sobie prawo realizowania zam6wien w ilosciach uzalemionych od rzeczywistych potrzeb

i posiadanych srodk6w finansowych oraz do ograniczenia zam6wien w zakresie

rzeczowyrn i ilosciowym, co nie jest odstypstwem od wykonania urnowy, ani

odstqpieniem od niej nawet w cZysci,przy czym Zarnawiaj,!cy gwarantuje, ze faktycznie

zam6wiona ilosc przedmiotu umowy bydzie nie rnniejsza anizeli 60% ilosci wskazanej w

SIWZ 3. Realizacja przez Wykonawcy przed terrninem wskazanym w ust. 1 pelnej ilosci

dostaw, objytych przedmiotem umowy i oznaczonych w zal,!czniku nr la do umowy, rna

ten skutek, ze umowa wygasa poprzezjej wykonanie w zakresie wyczerpanego

asortyrnentu.

Miejsce, w ktorym znajduje si~ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: data: 11-09-2017 godzina: 10:00

W ogloszeniu powinno bye: data: 15-09-2017 godzina: 10:00

11.2) Tekst, ktory nalezy dodae

Miejsce, w ktorym nalezy dodae tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, ktory nalezy dodae w ogloszeniu: ZALt\.CZNIK I INFORMACJA

DOTYCZACA OFERT CZ~SCIOWYCH CZysc nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 71) Krotki

opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugy lub

roboty budowlane:Przedmiotem zamowienia Sqdostawy narzydzi i osprzytu do

zabiegow wykonywanych metodq endoskopowq i drobny sprzyt laboratoryjny zgodnie

z zapisami SIWZ 2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 33168000-5, 3) Wartosc

czysci zamowieniaQezeli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiqcach:

okres w dniach: data rozpoczycia: data zakonczenia: 2018-07-28 5) Kryteria oceny

ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
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