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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 5)  
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Wszelkie 
zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez 
art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje moŜliwość zmiany ceny po upływie 
okresu nie krótszego niŜ 90 dni od daty zawarcia umowy – z zastrzeŜeniem formy 
przewidzianej w ust. 1 postanowień niniejszej umowy - w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: - w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w 
Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która 
pozostaje bez zmian. - w przypadku asortymentów importowanych wprost proporcjonalnie do 
zmian kursu średniego waluty importu wg NBP w stosunku do kursu średniego z dnia 
otwarcia ofert, tj. ...................... nie częściej niŜ raz na trzy miesiące, - w przypadku 
pozostałych asortymentów krajowych wprost proporcjonalnie do zmiany wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS – kaŜdorazowo za poprzedni kwartał, nie 
częściej niŜ raz na kwartał. - obniŜenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku, 
gdy jakiś z asortymentów, objęty jest ceną promocyjną dla szpitali niŜszą od ceny 
wynikającej z oferty Wykonawcy . Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe 
wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca 
powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia 



powyŜszych zmian do umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę 
wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia. W 
oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a jedynie w przypadku przedłuŜenia 
okresu trwania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. niniejszej SIWZ . Strony dopuszczają 
moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1, w 
przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie 
określonym terminie.  
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: Tak NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia 
zmian: Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie 
dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający, zgodnie z 
art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje moŜliwość zmiany 
ceny po upływie okresu nie krótszego niŜ 90 dni od daty zawarcia umowy – z zastrzeŜeniem 
formy przewidzianej w ust. 1 postanowień niniejszej umowy - w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: - w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w 
Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która 
pozostaje bez zmian. - w przypadku asortymentów importowanych wprost proporcjonalnie do 
zmian kursu średniego waluty importu wg NBP w stosunku do kursu średniego z dnia 
otwarcia ofert, tj. ...................... nie częściej niŜ raz na trzy miesiące, - w przypadku 
pozostałych asortymentów krajowych wprost proporcjonalnie do zmiany wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS – kaŜdorazowo za poprzedni kwartał, nie 
częściej niŜ raz na kwartał. - obniŜenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku, 
gdy jakiś z asortymentów, objęty jest ceną promocyjną dla szpitali niŜszą od ceny 
wynikającej z oferty Wykonawcy . Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe 
wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca 
powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia 
powyŜszych zmian do umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę 
wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia. W 
oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a jedynie w przypadku przedłuŜenia 
okresu trwania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. niniejszej SIWZ . Strony dopuszczają 
moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1, w 
przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie 
określonym terminie, jednak nie dłuŜej niŜ o 3 miesiące  
 
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: 2018-04-05, godzina: 12:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2018-04-06, godzina: 11:30,  
 


