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Ogłoszenie nr 540197512-N-2020 z dnia 09-10-2020 r.

Pionki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595536-N-2020 

Data: 09/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

67014001500000, ul. ul. Sienkiewicza  29, 26-670  Pionki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

486 121 866, e-mail e.lenartowicz-gebka@spzzozpionki.pl, faks 486 121 381. 

Adres strony internetowej (url): https://spzzozpionki.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: Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest

możliwa poprzez: 1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu

określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: wystąpienie okoliczności spowodowanych

siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron. 2) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji

niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie

posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub
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wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena

wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zmianie, 3) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w

ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, lepszych parametrach, lepszych

właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego w

przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem,

iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 4) zmiany numeru katalogowego bądź

nazwy własnej z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w załączniku do

umowy, 5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy

w zakresie nie przewidzianym w ofercie; 6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów

prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 7) Zakres realizacji

przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zmian umowy wynikających z okoliczności

wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 Pzp. 3. Dokonanie zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy wykonawca poinformuje

zamawiającego o zaistniałych okolicznościach opisanych w ust.2 pkt.1)-3), jedynie o czas

proporcjonalny do czasu wstrzymania prac bądź konieczności wprowadzenia zmian w

dokumentacji. 4. Ponadto, w sytuacji stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem

COVID-19, o których mowa w ust. 1 art. 15 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)z dnia 2 marca 2020 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 374),

wpływają na należyte wykonanie umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje

zmiany umowy, a w sytuacji kiedy rzeczone okoliczności mogą wpłynąć na należyte wykonanie

umowy może dokonać zmian umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania

umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę

sposobu wykonywania dostaw lub usług, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i

odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy -

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości

pierwotnej umowy. 5. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

W ogłoszeniu powinno być: DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany i

uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności, z uwzględnieniem punktu 2; 2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
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zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących

okolicznościach i warunkach: 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub

Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób

różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia –

z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o

udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 2) gdy podczas realizacji

umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które

uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a

udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień

publicznych, będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny. 3) gdy wystąpi

zamiana stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, tj. zostanie

odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego, czy stawka podatku zostanie

zwiększona lub zmniejszona. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie

niezrealizowanej części zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany stawki

podatku. 3. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 4.

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych może w

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5. W

przypadku, o którym mowa w punkcie 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 


