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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228114-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Opatrunki
2014/S 128-228114

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba,
ul. Bytomska 62, Osoba do kontaktów: Adam Pietrzyk, Piekary Śląskie41-940, POLSKA.

Tel.:  +48 323934210. Faks:  +48 323934141. E-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.6.2014, 2014/S 106-186180)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141110, 33141111, 33141112, 33141113, 33141114, 33141115, 33141118, 33141119, 33770000
Opatrunki
Opatrunki przylepne
Plastry
Bandaże
Gaza medyczna
Wata medyczna
Waciki
Kompresy
Artykuły higieniczne z papieru
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet nr 4 na kwotę 3 9851,99 PLN,
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 1 394 819,53 PLN.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Pakiet nr 4 na kwotę 1 394 819,53 PLN
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Pakiet nr 4 na kwotę 1 394 819,53 PLN,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pakiet nr 4 na kwotę 1 394 819,53 PLN,
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 1 394 819,53 PLN,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 1 394 819,53 PLN,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.7.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.7.2014 (10:30)
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 144 strony dopuszczają zmianę umowy względem treści oferty zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
oraz § 7 punkcie 2 ,3,4 i 5 umowy.
2. Strony ustalają, iż dopuszczają zmianę 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.
3. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy względem treści oferty. Warunkiem dokonania takiej zmiany
jest wycofanie oferowanego produktu z rynku, czasowa niedostępność, zastąpienie go innym lub pojawieniem się
lepszego w tej samej lub niższej cenie – w takim wypadku należy wprowadzić zmianę umowy zastępującą dany
produkt innym nie gorszym niż dotychczasowy lub wycofującą produkt aneksem – zmiana taka nie może spowodować
zwiększenia wartości umowy.
4. W przypadku zmiany przepisów mających wpływ na wysokość ceny. W takim wypadku dopuszcza się możliwość
zmiany cen jednak nie więcej niż wynika z ze zmiany przepisów.
5. Zamawiający dopuszcza także zmianę w zakresie konfekcjonowania produktów w przypadku jego zmiany przez
producenta.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet nr 4 na kwotę 3 985,32 PLN.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 139 486,20 PLN.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Pakiet nr 4 na kwotę 139 486,20 PLN
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Pakiet nr 4 na kwotę 139 486,20 PLN,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pakiet nr 4 na kwotę 139 486,20 PLN,
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 139 486,20 PLN,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pakiet nr 4 dostawa opatrunków lub bandaży (gipsowych) na kwotę 139 486,20 PLN,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.7.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.7.2014 (10:30)
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 144 strony dopuszczają zmianę umowy względem treści oferty zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
oraz § 7 punkcie 2, 3, 4 i 5 umowy.
2. Strony ustalają, iż dopuszczają zmianę 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 brutto i VAT natomiast cena netto pozostanie niezmienna. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest
przedstawienie zamawiającemu interpretacji urzędu skarbowego, dotyczących stawek podatku VAT w stosunku do
asortymentu, będącego przedmiotem umowy. Powyższą zmianę należy wprowadzić aneksem do niniejszej umowy
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3. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy względem treści oferty. Warunkiem dokonania takiej zmiany
jest wycofanie oferowanego produktu z rynku, czasowa niedostępność, zastąpienie go innym lub pojawieniem się
lepszego w tej samej lub niższej cenie – w takim wypadku należy wprowadzić zmianę umowy zastępującą dany
produkt innym nie gorszym niż dotychczasowy lub wycofującą produkt aneksem – zmiana taka nie może spowodować
zwiększenia wartości umowy.
5. Zamawiający dopuszcza także zmianę w zakresie konfekcjonowania produktów w przypadku jego zmiany przez
producenta.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


