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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 31340800000, 

ul. ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 63 10 341, e-mail 

zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  

Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: 1.Z uwzględnieniem punktów XIV.8 i XIV.9 SIWZ oraz art.144 ust.1 pkt.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty są 

dopuszczalne w następujących okolicznościach: a)zmian wynikających z przekształceń 

własnościowych, b)zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku 

obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego, c)wprowadzenia zamienników np. w przypadku 

zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu przez odpowiednie 

organy, producenta, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego 

przedmiotu zamówienia, d)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o 

lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena 

oferowanego przedmiotu zamówienia, e)zmiany numerów katalogowych produktu, f)zmiany 

nazwy handlowej produktu przez producenta z zachowaniem jego parametrów, g)zmian 

wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, h)obniżenia ceny, i)w przypadku 

braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej 

staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być 

wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, j)w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na podstawie decyzji właściwych 

władz. 2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały 

zmianą umowy w następującym zakresie: a)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. a) i b) – wówczas 

w razie konieczności umowa zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych, 

b)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. c) – j) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie 

zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów wskazanych w załączniku 

określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj.w szczególności w zakresie: numeru 

katalogowego, nazwy producenta, ceny jednostkowej, nazwy handlowej, wielkości opakowania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków 

określonych w pkt.1 lit c, h oraz i.  

W ogłoszeniu powinno być: 1.Z uwzględnieniem punktów XIV.8 i XIV.9 SIWZ oraz art.144 



ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach: a)zmian wynikających z przekształceń 

własnościowych, b)zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku 

obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego, c)wprowadzenia zamienników np. w przypadku 

zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu przez odpowiednie 

organy, producenta, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego 

przedmiotu zamówienia, d)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o 

lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena 

oferowanego przedmiotu zamówienia, e)zmiany numerów katalogowych produktu, f)zmiany 

nazwy handlowej produktu przez producenta z zachowaniem jego parametrów, g)zmian 

wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, h)obniżenia ceny, i)w przypadku 

braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej 

staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być 

wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, j)w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na podstawie decyzji właściwych 

władz, k)zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji 

wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o 

VAT, pod warunkiem, że dotyczy to zmiany stawki VAT na niższą w związku z 

zakwalifikowaniem danego wyrobu do grupy wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami). 

2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały zmianą 

umowy w następującym zakresie: a)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. a) i b) – wówczas w razie 

konieczności umowa zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych, 

b)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. c) – k) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie 

zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów wskazanych w załączniku 

określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj.w szczególności w zakresie: numeru 

katalogowego, nazwy producenta, ceny jednostkowej, nazwy handlowej, wielkości opakowania, 

stawki podatku VAT. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem 

przypadków określonych w pkt.1 lit c, h oraz i.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-11-28, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 10:00  
 


