
Ogłoszenie nr 540052029-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

Szczecinek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523566-N-2019

Data: 11/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32052419000000, ul. ul. Kościuszki 

38, 78-400  Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3726720, 3726721,

e-mail przetargi@szpital.szczecinek.pl, faks 094 3726729, 3730886.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.

Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:



Numer sekcji: IV.5

Punkt:

W ogłoszeniu jest: 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy

(Załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień

zawartej umowy w zakresie i na następujących warunkach: a) jeżeli zmiana umowy jest

korzystna dla Zamawiającego – w każdym przypadku; b) zmiany obowiązującej stawki VAT, o

procent +/- zmienionej stawki podatku, c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów

kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, d w zakresie zmiany/zastąpienia

przedmiotu umowy w części lub całości produktem o lepszych parametrach, przy zachowaniu

ceny oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody

obydwu stron.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze

umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany

postanowień zawartej umowy w zakresie i na następujących warunkach: a) zmiany

obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej stawki podatku, b) zmiany nazwy,

siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, c) w

zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub całości produktem o lepszych

parametrach, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany

do umowy wymagają zgody obydwu stron

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 2

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

postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 12:00,

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

w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 12:00,


