
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 323286-2012 z dnia 2012-08-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 2 do SIWZ 

Termin składania ofert: 2012-09-11  

Numer ogłoszenia: 195181 - 2012; data zamieszczenia : 11.09.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  323286 - 2012 data 30.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3.  

W ogłoszeniu jest:  - w zakresie zestawów 1-8 pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki 

podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają 

zastosowanie zmienione przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż 

zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) 

zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu będącego przedmiotem umowy w 

stosunku do ilości przewidzianych w zestawieniu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy, pod warunkiem, że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego w § 4 ust. 1 

umowy, 4) uzasadnionego braku możliwości lub trudności w dostarczeniu towaru będącego 

przedmiotem umowy - w takim przypadku strony mogą zamienić towar będący przedmiotem umowy na 

towar równoważny tj. spełniający co najmniej wymagania przewidziane w SIWZ - cena jednostkowa 

pozostaje bez zmian lub zostaje obniżona, zmiana może zostać wprowadzona do końca okresu 

obowiązywania umowy lub na czas określony. - w zakresie zestawu 9 - pod warunkiem, że zmiany 

wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 

dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, 3) zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu będącego przedmiotem 

umowy w stosunku do ilości przewidzianych w zestawieniu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 

do umowy, pod warunkiem, że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 

1 lit. a) umowy, 4) uzasadnionego braku możliwości lub trudności w dostarczeniu towaru będącego 

przedmiotem umowy - w takim przypadku strony mogą zamienić towar będący przedmiotem umowy na 

towar równoważny tj. spełniający co najmniej wymagania przewidziane w SIWZ - cena jednostkowa 

pozostaje bez zmian lub zostaje obniżona, zmiana może zostać wprowadzona do końca okresu 

obowiązywania umowy lub na czas określony..  

W ogłoszeniu powinno by ć: - w zakresie zestawów: 1-8 - 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 

umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do 

zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy, 2) 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu 

umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie 

może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami asortymentu będącego przedmiotem umowy w stosunku do ilości przewidzianych w 

zestawieniu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, pod warunkiem, że nie wpływa to 

na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego w § 4 ust. 1 umowy, 4) uzasadnionego braku możliwości 

lub trudności w dostarczeniu towaru będącego przedmiotem umowy - w takim przypadku strony mogą 

zamienić towar będący przedmiotem umowy na towar równoważny tj. spełniający co najmniej 

wymagania przewidziane w SIWZ - cena jednostkowa pozostaje bez zmian lub zostaje obniżona, zmiana 

może zostać wprowadzona do końca okresu obowiązywania umowy lub na czas określony. 3. Zmiana 

danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i 

nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i 

numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone. 4. W związku z art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r. ) dopuszcza 

się zmianę niniejszej umowy w zakresie zestawu 5 poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów 

medycznych w wypadku: 1) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w 

przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia 

obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy, 2) Obniżenia wysokości 
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limitu finansowania dla grupy limitowej, do której najeży nabywany wyrób, w przypadku nabywania od 

podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości 

limitu finansowania i nic wymaga aneksu do Umowy. -w zakresie zestawu 9 - 1. Wszelkie zmiany i 

uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - 

odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem: dostaw, do których maja zastosowanie 

zmienione przepisy, czynszu za wynajem aparatu począwszy od dnia wejścia w życie zmienionych 

przepisów. 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany ilości 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu będącego przedmiotem umowy w stosunku do ilości 

przewidzianych w zestawieniu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, pod warunkiem, 

że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy, 4) 

uzasadnionego braku możliwości lub trudności w dostarczeniu towaru będącego przedmiotem umowy - 

w takim przypadku strony mogą zamienić towar będący przedmiotem umowy na towar równoważny tj. 

spełniający co najmniej wymagania przewidziane w SIWZ - cena jednostkowa pozostaje bez zmian lub 

zostaje obniżona, zmiana może zostać wprowadzona do końca okresu obowiązywania umowy lub na 

czas określony. 3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia 

wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie 

doręczone.  
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