
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 260760-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych zgrupowanych w dwóch zestawach w ilości i

asortymencie określonym w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ.

Termin składania ofert: 2014-08-13

Numer ogłoszenia: 266098 - 2014; data zamieszczenia : 08.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  260760 - 2014 data 05.08.2014 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 OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  Zmiana umowy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zamiany postanowień

umowy oraz określenie warunków zmian Zadanie1: Zamawiający przewiduje 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, zmianie podlegają ceny jednostkowe netto, ceny jednostkowe brutto pozostają bez zmian, 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 limitów ilościowych zamawianych towarów w stosunku do określonych

w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2A do SIWZ poprzez zwiększenie limitów ilościowych w jednych

pozycjach a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach w sytuacji, gdy na określone pozycje

asortymentu limit został lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed upływem okresu

obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2A do SIWZ nie

został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia

Wykonawcy ponad przewidziane 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
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okresu obowiązywania umowy lub na czas określony. Zadanie 2: Zamawiający przewiduje 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, zmianie podlegają ceny jednostkowe netto, ceny jednostkowe brutto pozostają bez zmian,

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 limitów ilościowych zamawianych towarów w

stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2B do SIWZ poprzez zwiększenie limitów

ilościowych w jednych pozycjach a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach w sytuacji,

gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed

upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2B

do SIWZ nie został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane 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 ogłoszeniu powinno by ć: Zmiana umowy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zamiany

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zadanie1: Zamawiający przewiduje 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, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,

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 limitów ilościowych zamawianych towarów w

stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2A do SIWZ poprzez zwiększenie limitów

ilościowych w jednych pozycjach a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach w sytuacji,

gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed

upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2A

do SIWZ nie został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane 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. Zadanie 2: Zamawiający przewiduje możliwość

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

2 z 3 2014-08-08 13:36



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, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,

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 limitów ilościowych zamawianych towarów w

stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2B do SIWZ poprzez zwiększenie limitów

ilościowych w jednych pozycjach a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych pozycjach w sytuacji,

gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed

upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2B

do SIWZ nie został lub nie zostanie wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane 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..
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