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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13849-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne
2020/S 008-013849

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 231-565856)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk
E-mail: j.pietrzyk@wsse.katowice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa i transport odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic,
podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urząd...
Numer referencyjny: OA.272.25.2019

II.1.2) Główny kod CPV
33696300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów
odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz
dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną na 2020 rok.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565856-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:j.pietrzyk@wsse.katowice.pl
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
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09/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 231-565856

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
7. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub
podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w Ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
— jeśli zmiany określone w pkt 1, 2, 3 i 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
8. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 7 każda ze stron umowy uprawniona będzie do żądania
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem i wyliczeniami. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane
wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.
9. W przypadku gdy stroną wnioskującą o zmianę, o której mowa w ust. 7 i 8, jest Wykonawca to powinien
on wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca będzie
zobowiązany w szczególności do:
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a) przedstawienia wraz z wnioskiem dowodów potwierdzających zmianę wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty świadczące o wpływie
tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy może w takim
przypadku ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy
minimalnej;
b) przedstawienia wraz z wnioskiem dowodów potwierdzających odpowiednio: zmianę zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne / zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
c) przedstawienia podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług.


