Numer ogłoszenia: 103962 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95028 - 2014 data 20.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335
Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie
niezmienność cen za wyjątkiem:1)zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów
cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy lub gdy w
trakcie realizacji umowy produkcja produktu zostanie wstrzymana lub produkt
zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla
wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie droższy.
2)zmiany zakresu rzeczowego tj. zastąpienie produktu objętego umową innym
produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych
parametrach leczniczych, mogą nastąpić w przypadkach: a)definitywnego wycofania
produktu z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów leczniczych i materiałów
medycznych; b)wprowadzenia nowych produktów do obrotu i stosowania..
W ogłoszeniu powinno być: Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać
będzie niezmienność cen za wyjątkiem:1)zmiany cen w związku z korzystaniem z
rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy lub gdy
w trakcie realizacji umowy produkcja produktu zostanie wstrzymana lub produkt
zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla
wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie droższy.
2)zmiany zakresu rzeczowego tj. zastąpienie produktu objętego umową innym
produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych
parametrach leczniczych, mogą nastąpić w przypadkach: a)definitywnego wycofania
produktu z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów leczniczych i materiałów
medycznych;b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji; c)wprowadzenia nowych
produktów do obrotu i stosowania.3) W sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów
prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany
wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki
podatku VAT..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 28.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój pokój A1 na
I piętrze..

•

W ogłoszeniu powinno być: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój pokój A1 na
I piętrze..

