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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Znak
sprawy: 4/2015 - modyfikacja siwz
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający modyfikuje treść siwz w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych
i wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. znak sprawy:
4/2015 w zakresie sposobu obliczania ceny oferty:
„Podana w ofercie (formularzu cenowym) cena jest ceną niezbędną dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty
najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy.
Kalkulacji ceny oferty należy dokonać wypełniając odpowiednie pozycje załącznika do specyfikacji (Dokument
4,4a,4b) posługując się metodologią obliczeń zgodną z ustawa o cenach:
Ilość sztuk x cena jedn. netto = wartość netto, następnie wartość netto powiększa się o stawkę Vat, co daje
wartość brutto. Cena jedn. brutto winna wynikać z ceny jedn. netto powiększonej o stawkę Vat.
Ceny jednostkowe netto i brutto należy podać z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku za
1 szt. wyrobu. Natomiast wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
Analogicznie należy podać cenę za op handlowe brutto, tj. cena jedn. brutto x ilość sztuk w opakowaniu w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Ceny te są cenami informacyjnymi na etapie postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tylko te rubryki, które odpowiadają części, na którą składana jest oferta.
Pozostałe rubryki należy wyzerować lub pominąć, nie usuwać.
W przypadku, gdy lek znajdujący się w formularzu cenowym nie jest produkowany i nie można zastosować
odpowiadającego mu zamiennika/ odpowiednika należy nie wyceniać danej pozycji formularza
cenowego oraz zaznaczyć w danym wierszu „lek wycofany z produkcji – brak zamiennika”.
Ceny podane w Formularzu cenowym muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami i umową realizacji przedmiotu zamówienia (podatki, rabaty, koszty
transportu).
Ceny w Formularzu cenowym powinny być wyrażone liczbą w polskich złotych.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Podane w ofercie wartości muszą być wyrażone liczbą, w polskich złotych.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Ponadto precyzujemy, że poz. 442 należy wycenić jako sam lek, bez bez osprzętu.

W formularzu oferty należy podać wartość netto i brutto na jaka będzie opiewała złożona oferta – suma wszystkich
oferowanych pozycji/pakietów.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza
z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

