POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Wieruszów 01.12.2011
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-położniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:

NZOZ-SZ.P/SZP/7/2011
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2011
Dot. .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
3/2010/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu
jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 5 zapisu:
„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiany te są konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
a. istotnej zmiany kursów walutowych jeśli wpływa to na koszty dostawy
b. istotnej zmiany stawek celnych stawek podatkowych lub innych
obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki
podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy
c. zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalonych przez właściwe władze
d. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem
dostawy, wycofania tych produktów z obrotu ( w szczególności na podstawie
decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania
produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności , nawet przy zachowaniu należytej
ostrożności .
e. Istotnej zmiany cen przez producenta?

98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

(062) 7845502
(062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy
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