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Ogłoszenie nr 540025364-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Toszek:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510188-N-2019 

Data: 04/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul.

Gliwicka  5, 44-180   Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail

info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 12.02.2019 godzina 10:00; 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 19.02.2019 godzina 9:00; 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Zmiana umowy Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: - zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi

jedynie zmiana ceny brutto, - zmiany danych Dostawcy (np. wynikających z przekształceń,

przejęć, zmiany adresu siedziby itp.). 
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W ogłoszeniu powinno być: Zmiana umowy Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz

warunki wprowadzenia zmian:  zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie,

nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,  zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z

przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.)  zmiany w okresie obowiązywania Umowy

przepisów regulujących realizację usług objętych Umową - w takim wypadku zmiany Umowy

będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności wymogów dotyczących składu

personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp.  Zmiany ceny jednostkowej za 1 km w

następujący sposób: Jeżeli wzrost cen paliw nastąpi na poziomie wyższym niż 5% (na podstawie

komunikatu PKN „Orlen”) wówczas Zleceniobiorcy przysługiwać będzie podwyżka ceny

jednostkowej na 1 km ze wskaźnikiem 0,025 zł/km. Zleceniobiorca każdorazowo winien

wystąpić o rewaloryzację ceny usługi z wykazaniem podstaw wzrostu cen paliw.” 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2. 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: TAK 2 900,00 zł (słownie: dwa

tysiące dziewięćset złotych 00/100) – łącznie dla obydwu pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu

na poszczególne pakiety: pakiet I – 1435,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści pięc

złotych 00/100) pakiet II – 1465,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych

00/100) Termin, sposób i miejsce złożenia wadium zostaną określone zgodnie z art. 45 ustawy

Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: NIE 

 


