
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 297320-2012 z dnia 2012-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piekary Śląskie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorów opisanych szczegółowo w załączniku nr 4. Przedmiot

zamówienia podzielony jest na 9 pakietów, na które można składać oferty oddzielnie. Pakiet nr 1 - Rękawów

papierowo-foliowych,...

Termin składania ofert: 2012-08-20

Numer ogłoszenia: 178917 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297320 - 2012 data 10.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, ul. Bytomska 62, 41-

940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 3934100, fax. 032 3934141.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.

W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W

zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty W celu potwierdzenia, że dostawy spełniają wymagania

zamawiającego do oferty należy dołączyć: 1. Część katalogu lub opis potwierdzające parametry

oferowanych produktów (opisane numerem pakietu i poz.) . 2. Dla pakietu 1 pozycji 1-9 certyfikatu CE

jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z normami EN-PN 868, PN-EN

ISO 11607-1. 3. Próbkę asortymentu dla pozycji 1,2 pakietu 4 . 4. Dla pakietu 2, poz. 1,3 certyfikat

jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną,PN-EN867, dla pozycji 4- PN-EN

ISO 11140, dla pozycji 2- PN-EN ISO 11138 5. Dla pakietu 9 poz. 2,3 certyfikat zgodności z normą EN-867,

ISO 11140-1, dla poz. 7,8,9,10 certyfikat zgodności z normą EN 868. 6. Dla pakietu 5 certyfikatu

potwierdzającego zgodność z normą EN 868 oraz ISO 11140.1.

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE

OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM

WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty W celu potwierdzenia, że dostawy spełniają

wymagania zamawiającego do oferty należy dołączyć: 1. Część katalogu lub opis potwierdzające parametry



oferowanych produktów (opisane numerem pakietu i poz.) . 2. Dla pakietu 1 pozycji 1-9 certyfikatu CE

jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z normami EN-PN 868, PN-EN

ISO 11607-1. 3. Próbkę asortymentu dla pozycji 1,2 pakietu 4 . 4. Dla pakietu 2, poz. 1,3 certyfikat

jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną,PN-EN867, dla pozycji 4- PN-EN

ISO 11140, dla pozycji 2- PN-EN ISO 11138 5. Dla pakietu 9 poz. 2,3 certyfikat zgodności z normą EN-867,

ISO 11140-1, dla poz. 7,8,9,10 certyfikat zgodności z normą EN 868. 6. Dla pakietu 5 certyfikatu

potwierdzającego zgodność z normą EN 868 oraz ISO 11140.1 i ISO 14937. Asortyment powinien

umożliwiać przeprowadzenie Walidacji Systemu Sterrad zgodnie z normą ISO 14937 7. Dla pakietu 3

certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ISO 14937. Asortyment powinien umożliwiać

przeprowadzenie Walidacji Systemu Sterrad zgodnie z normą ISO 14937..

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

W ogłoszeniu jest: Zamawiający w myśl art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza zmianę umowy względem oferty w

następujących przypadkach: 1. W przypadku zmiany stawek podatku VAT w trakcie trwania umowy.

Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana ustawowa stawek podatku VAT na przedmiot niniejszej

umowy (towar). W takim wypadku zmianie ulegnie cena netto i VAT natomiast cena brutto pozostanie

niezmienna. 2. W zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmian lub wycofania

produktów przez producenta. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wycofanie oferowanego produktu z

rynku, zastąpienie go innym lub pojawieniem się lepszego w tej samej lub niższej cenie - w takim wypadku

należy wprowadzić zmianę umowy zastępującą dany produkt innym lub wycofującą produkt aneksem -

zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wartości umowy..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający w myśl art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza zmianę umowy

względem oferty w następujących przypadkach: 1. W przypadku zmiany stawek podatku VAT w trakcie

trwania umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana ustawowa stawek podatku VAT na

przedmiot niniejszej umowy (towar). W takim wypadku zmianie ulegnie cena netto i VAT natomiast cena

brutto pozostanie niezmienna. 2. W zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku

zmian lub wycofania produktów przez producenta albo braku możliwości lub istotnych trudności w

dostarczeniu produktów. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wycofanie oferowanego produktu z rynku

albo brak możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu produktów, zastąpienie go innym lub

pojawieniem się lepszego w tej samej lub niższej cenie - w takim wypadku należy wprowadzić zmianę

umowy zastępującą dany produkt innym lub wycofującą produkt aneksem - zmiana taka nie może

spowodować zwiększenia wartości umowy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - budynek administracji - sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 22.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - budynek administracji - sekretariat..




