Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 22958-2015 z dnia 2015-02-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem oddzielnych zadań. zadanie nr 1 - poz. 1-509;
zadanie nr 2 - poz. 1- 15; zadanie nr 3 - poz. 1- 56; zadanie nr 4 - poz. 1- 5; zadanie nr 5 - poz. 126; zadanie nr 6 - poz. 1- 4; zadanie nr...
Termin składania ofert: 2015-02-12

Numer ogłoszenia: 28558 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22958 - 2015 data 02.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., ul. Górczewska 89, 01401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, fax. 22 3211406.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje
następujące możliwości dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy: 1) zmiany cen produktów leczniczych ujętych w wykazie refundowanych leków.
2) wynagrodzenia, w wypadku o którym mowa w ust 3 pkt 1); 2) częstotliwości dostaw,
miejsca dostaw; 3) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji,
gdy produkt zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez
producenta produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, lub wygaśnie rejestracja oferowanego
produktu (zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Asortymentowo - Cenowym)
przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawartej w ofercie 4) upadłości
albo likwidacji producenta lub dystrybutora 5) wydłużenia terminu obowiązywania umowy,
jednak nie więcej niż o 6 miesięcy, w sytuacji nie zrealizowania całego asortymentu
będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie. 3. Zmiany, o których mowa w ust.
2 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) W przypadku zmiany cen
produktów leczniczych ujętych w wykazie refundowanych leków, Zamawiający dokonywać
będzie zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z
zastrzeżeniem, iż % różnica w stosunku do ceny urzędowej zastosowana przez Wykonawcę
w ofercie, w odniesieniu do poszczególnych produktów, obowiązywać będzie w trakcie
realizacji umowy po każdej zmianie cen urzędowych 2) ustawowej zmiany stawki podatku
od towarów i usług (VAT), przy czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian
wartości netto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto; 3) w
przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.); 4) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego; 5) w zakresie przedłużenia jej obowiązywania w sytuacji częściowego
niezrealizowania ilości określonych w tabelach asortymentowo - cenowych, stanowiących
załącznik nr ... do umowy; 6) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego
1

•

towaru - zgodnie z informacją na temat zmiany zawartą w ust. 2 pkt. 3), jeżeli zmiana ta nie
spowoduje rozszerzenia przedmiotu umowy oraz nie spowoduje wzrostu ceny zawartej
ofercie; 7) Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabelach asortymentowo - cenowych,
stanowiących załącznik do umowy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto
umowy; 8) w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu
będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do
przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie
gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w
przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w
tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji
zamiennika..
W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje
następujące możliwości dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy: 1) zmiany cen produktów leczniczych ujętych w wykazie refundowanych leków.
2) wynagrodzenia, w wypadku o którym mowa w ust 3 pkt 1); 2) częstotliwości dostaw,
miejsca dostaw; 3) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji,
gdy produkt zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez
producenta produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, lub wygaśnie rejestracja oferowanego
produktu (zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Asortymentowo - Cenowym)
przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawartej w ofercie 4) upadłości
albo likwidacji producenta lub dystrybutora 5) wydłużenia terminu obowiązywania umowy,
jednak nie więcej niż o 6 miesięcy, w sytuacji nie zrealizowania całego asortymentu
będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie. 3. Zmiany, o których mowa w ust.
2 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) W przypadku zmiany cen
produktów leczniczych ujętych w wykazie refundowanych leków, Zamawiający dokonywać
będzie zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z
zastrzeżeniem, iż % różnica w stosunku do ceny urzędowej zastosowana przez Wykonawcę
w ofercie, w odniesieniu do poszczególnych produktów, obowiązywać będzie w trakcie
realizacji umowy po każdej zmianie cen urzędowych. Korekta cen w przypadku obniżenia
cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie
niższej niż urzędowa, w takim przypadku Zamawiający dokonywać będzie zakupu produktu
po cenie oferowanej 2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy
czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto, a ich obniżenie
spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto; 3) w przypadku zmiany danych
podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 4) w zakresie
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 5) w zakresie
przedłużenia jej obowiązywania w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych
w tabelach asortymentowo - cenowych, stanowiących załącznik nr ... do umowy; 6) w
zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru - zgodnie z informacją
na temat zmiany zawartą w ust. 2 pkt. 3), jeżeli zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia
przedmiotu umowy oraz nie spowoduje wzrostu ceny zawartej ofercie; 7) Zamawiający
może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu
towarów wskazanych w tabelach asortymentowo - cenowych, stanowiących załącznik do
umowy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 8) w przypadku
zaprzestania produkcji lub okresowego wstrzymania wytwarzania którejkolwiek z części
asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu
oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o
parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot
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umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana
umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego
propozycji zamiennika..
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 12.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa Sekretariatp.196..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 17.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
Sekretariat- p.196..
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