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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31010800000, ul. ul. Topolowa 

16, 32500   Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 6247777, 6247034, e-mail

dzp@spch.home.pl, faks 032 6239428, 6247032.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.szpital-chrzanow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.5)

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: 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: Strony dopuszczają zmiany umowy w

zakresie: - sposobu konfekcjonowania, - liczby opakowań, - nazwy produktu przy zachowaniu

jego parametrów, - gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie

producenta, w przypadku zaprzestania produkcji lub braku towaru na rynku polskim przy
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jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego dopuszczonego na rynku polskim

odpowiadającego opisowi umieszczonemu w załączniku SIWZ, przy zachowaniu cen

jednostkowych brutto (po każdorazowym zgłoszeniu i akceptacji ze strony Zamawiającego), -

zwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w pakiecie, przy równoczesnym

zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych, przy zachowaniu niezmienionej

wartości brutto tego pakietu – w przypadku pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego; -

ustawowych zmian stawki podatku VAT - zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny brutto. Zmianie ulega cena netto.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej brutto i wartości

umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 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: Strony dopuszczają

zmiany umowy w zakresie: - sposobu konfekcjonowania, - liczby opakowań, - nazwy

produktu przy zachowaniu jego parametrów, - gdy wystąpi przejściowy brak produktu z

przyczyn leżących po stronie producenta, w przypadku zaprzestania produkcji lub braku

towaru na rynku polskim przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego

dopuszczonego na rynku polskim odpowiadającego opisowi umieszczonemu w załączniku

SIWZ, przy zachowaniu cen jednostkowych brutto (po każdorazowym zgłoszeniu i akceptacji

ze strony Zamawiającego), - zwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w

pakiecie, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych, przy

zachowaniu niezmienionej wartości brutto tego pakietu – w przypadku pisemnego zgłoszenia

ze strony Zamawiającego. Warunkiem takiej zmiany lub zmian umowy jest faktyczne

zapotrzebowanie Zamawiającego na dany asortyment w okresie realizacji umowy. Charakter

umowy i charakter przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Zakres zmian dotyczyć

będzie tylko ilości asortymentu w pozycjach; - ustawowych zmian stawki podatku VAT -

zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje

zmiany ceny brutto. Zmianie ulega cena netto. Powyższe zmiany nie mogą skutkować

podwyższeniem ceny jednostkowej brutto i wartości umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 6.2)
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-10-16, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-18, godzina: 10:00,
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