
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55032-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk
PAKIET 1 - ŻYWIENIE POZAJELITOWE I CPV 24492200-1 0 0 0 0 1 WOREK 3-KOMOROWY:AZOT 
- 5,4G,BIAŁKO - 34G, GLUKOZA - 97G, TŁUSZCZ - 51G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA - 900KCAL; 
1440ML, DROGA PODANIA - OBWODOWO WOREK 165 2 WOREK...
Termin składania ofert: 2012-03-02 

Numer ogłoszenia: 59238 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55032 - 2012 data 23.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, 
fax. 087 621 96 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: 1.Dostawca zapewni niezmienność cen z wyłączeniem pkt. 3 § 8 sprzedawanych 

leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych przez okres od daty 
zawarcia umowy do dnia 15.12.2012 r. 2.W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak 
wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników 
o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej postaci i dawce przy zachowaniu cen zawartych w 
umowie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.Strony dopuszczają zmianę umowy w 
zakresie: a) podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na 
zasadzie prawa powszechnie obowiązującego b) zmiany cen urzędowych ogłoszonych 
obwieszczeniem MZ, przy czym zmiany te dotyczyć mogą wyłącznie sytuacji gdy cena przetargowa 
przewyższa nową cenę urzędową. § 9 1.Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Dostawca zapewni niezmienność cen z wyłączeniem pkt. 4 § 8 
sprzedawanych leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych 
przez okres od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2012 r. 2.W przypadku szczególnych 
okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość 
dostarczania odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej postaci i dawce przy 
zachowaniu cen zawartych w umowie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.Zamawiający 
nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania refundacji w ramach ustawy o refundacji leków z dn. 
12.05.2011r. 4.Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie: a) podatku VAT z mocą obowiązują 
od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego b) 
ogłoszenia przez Ministra Zdrowia niższych cen urzędowych dla leków, środków farmaceutycznych 
oraz materiałów opatrunkowych i szewnych będących przedmiotem niniejszej umowy do ustalonej 
obniżonej ceny urzędowej.§ 9 1.Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.. 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=55032&rok=2012-02-23

