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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000,

ul. Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: V.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli

Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1843 ze zm). 3. Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia UMOWY, w szczególności gdy: Zamawiający nie złożył zamówień na wszystkie części zamówienia i umowa nie została wykonana w terminie, o którym

mowa w § 2 ust. 1, a Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania i dostarczenie niewykonanej części zamówienia wg cen jednostkowych

określonych w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego; nastąpi konieczność dokonania zmian ilościowych dla poszczególnych pozycji wymienionych w

Formularzu cenowym, polegających na zwiększeniu ilości w pozycjach wykonanych i równoczesnym zmniejszeniu ilości w pozycjach niewykonanych. Wyżej

wymieniona zmiana: a) nastąpi pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 2 umowy oraz ceny jednostkowe określone w

Formularzu cenowym, wyłącznie w obrębie danej grupy; b) za zgodą obu stron umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie jakości lub innych parametrów towarów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana

taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku towarów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania ich z rynku; 2)

pojawieniem się na rynku towarów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy; 3) pojawieniem się na rynku towarów o

lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, - na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie

spowodują zwiększenia ceny jednostkowej wynikającej z oferty tj. Formularza cenowego. 5. (dot. Grupa 4-14) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy określonego w umowie w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto określona w §3 nie

ulega zmianie, natomiast zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT,

określonych w § 3 ust. 2 umowy. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust.5 pkt 2),3),4) zmiana wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek

Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu poparte stosownym wyliczeniem. Zamawiający może żądać

przedstawienia dowodów uzasadniających wysokość wnioskowanej zmiany i jej zakres. 8. Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 5

następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów pozostałej do wykonania części zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności. 9. Wynagrodzenie w

zmienionej wysokości obowiązywać będzie od daty wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających zmiany o których mowa w ust. 5 pkt 1), 2), 3),4). 10. Strony

ustalają, że w przypadku obniżenia ceny jednostkowej towaru w związku z aktualnymi rabatami lub promocjami, obniżenie następuje automatycznie bez konieczności

zmiany umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego informacje takie jak: nazwę produktu, jego opis, cenę jednostkową (netto, brutto), okres

obowiązywania lub ilość towaru, jakiej dotyczy rabat/promocja. Niniejsze oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą towaru

objętego rabatem/promocją.

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
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zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.

144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1843 ze zm). 3. Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, w szczególności gdy: Zamawiający nie złożył zamówień na wszystkie części zamówienia i umowa nie została wykonana

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, a Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania i dostarczenie niewykonanej części zamówienia wg cen

jednostkowych określonych w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego; nastąpi konieczność dokonania zmian ilościowych dla poszczególnych pozycji

wymienionych w Formularzu cenowym, polegających na zwiększeniu ilości w pozycjach wykonanych i równoczesnym zmniejszeniu ilości w pozycjach

niewykonanych. Wyżej wymieniona zmiana: a) nastąpi pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 2 umowy oraz ceny

jednostkowe określone w Formularzu cenowym, wyłącznie w obrębie danej grupy; b) za zgodą obu stron umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie jakości lub innych parametrów towarów zaoferowanych

w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku towarów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub

wycofania ich z rynku; 2) pojawieniem się na rynku towarów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy; 3)

pojawieniem się na rynku towarów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, - na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem,

że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny jednostkowej wynikającej z oferty tj. Formularza cenowego. 5. Strony dopuszczają możliwość

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Dopuszcza się również zmianę

stawki podatku od towarów i usług na niższą w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej

stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami ustawy o VAT. 6. (dot. Grupa 4-14) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

określonego w umowie w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto określona w §3 nie ulega zmianie,

natomiast zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3

ust. 2 umowy. 8. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust.5 oraz w ust.6 zmiana wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Do

wniosku Wykonawca zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu poparte stosownym wyliczeniem. Zamawiający może żądać przedstawienia

dowodów uzasadniających wysokość wnioskowanej zmiany i jej zakres. 9. Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 następuje

proporcjonalnie do zmiany kosztów pozostałej do wykonania części zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności. 10. Wynagrodzenie w zmienionej

wysokości obowiązywać będzie od daty wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających zmiany o których mowa w ust. 5 oraz w ust.6. 11. Strony ustalają, że w

przypadku obniżenia ceny jednostkowej towaru w związku z aktualnymi rabatami lub promocjami, obniżenie następuje automatycznie bez konieczności zmiany

umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego informacje takie jak: nazwę produktu, jego opis, cenę jednostkową (netto, brutto), okres

obowiązywania lub ilość towaru, jakiej dotyczy rabat/promocja. Niniejsze oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą towaru

objętego rabatem/promocją.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr 9

W ogłoszeniu jest: Zestawy do szybkiej identyfikacji, pakiety do wytwarzania środowiska beztlenowego, wskaźniki warunków beztlenowych 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw do szybkiej identyfikacji szkiełkowej

gronkowców na podstawie koagulazy, białka A i wielocukru otoczki ozn. 3 000 2 Zestaw do szybkiej identyfikacji paciorkowców na podstawie grup serologicznych

wg Lancefield ( A, B, C, D, F, G) ozn. 1 050 3 Pakiety do wytwarzania środowiska beztlenowego w puszkach 2,5 l szt 450 4 Wskaźnik warunków beztlenowych szt

300 5 Test Carba NP op 4 6 Test CarbAcineto op 2 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia:

data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Zestawy do szybkiej identyfikacji, pakiety do wytwarzania środowiska beztlenowego, wskaźniki warunków beztlenowych 1) Krótki

opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw do szybkiej identyfikacji szkiełkowej

gronkowców na podstawie koagulazy, białka A i wielocukru otoczki ozn. 3 000 2 Zestaw do szybkiej identyfikacji paciorkowców na podstawie grup serologicznych

wg Lancefield ( A, B, C, D, F, G) ozn. 1 050 3 Pakiety do wytwarzania środowiska beztlenowego w puszkach 2,5 l szt 450 4 Wskaźnik warunków beztlenowych szt

300 5 Test Carba NP op 4 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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Numer sekcji: Zalącznik I

Punkt: Część nr 15

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zestawy do szybkiej identyfikacji, pakiety do wytwarzania środowiska beztlenowego, wskaźniki warunków

beztlenowych II 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Test CarbAcineto op

2 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez

VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
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