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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: ZMIANY TREŚCI UMOWY 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody

obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy są

dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień

Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 –

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany ceny:  w przypadku zmiany stawki

podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego

zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.  w
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przypadku asortymentów krajowych, na które ustalane są ceny urzędowe – wprost

proporcjonalnie do zmian cen urzędowych wprowadzanych przez Ministra Finansów, z dniem

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę urzędową,  w przypadku umieszczenia

produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

wyrobów medycznych – na cenę nie wyższą niż w wymienionej liście,  obniżenia cen

jednostkowych przedmiotu umowy, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym

załącznik do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2) zastąpienia leku dotychczas dostarczanego w

ramach realizacji umowy lekiem o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci,

właściwościach fizyko-chemicznych i wskazaniach, wpisanym na listę leków refundowanych,

w przypadku, gdy dostarczany lek zostanie wykreślony z tej listy leków. 3) możliwość

wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w przypadku

niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym

terminie, jednakże nie dłużej niż o 1 miesiąc od upływu terminu pierwotnie wskazanego w

umowie. 4) możliwość zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem

ilości innej pozycji w obrębie danego zadania, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych

w Formularzu cenowym, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększeniem całkowitej

wartości umowy, powyższa zmiana może wystąpić jedynie ze względów organizacyjnych oraz

gdy wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na

udzieleniu świadczeń zdrowotnych

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANY TREŚCI UMOWY 1. Wszelkie zmiany umowy

wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1

Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem

formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany ceny: 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny

netto, która pozostaje bez zmian.  w przypadku asortymentów krajowych, na które ustalane

są ceny urzędowe – wprost proporcjonalnie do zmian cen urzędowych wprowadzanych przez

Ministra Finansów, z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę urzędową, 
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w przypadku umieszczenia produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na cenę nie wyższą niż w

wymienionej liście,  obniżenia cen jednostkowych przedmiotu umowy, o którym mowa w

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy, w przypadku zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2) zastąpienia

leku dotychczas dostarczanego w ramach realizacji umowy lekiem o tej samej nazwie

międzynarodowej, dawce, postaci, właściwościach fizyko-chemicznych i wskazaniach,

wpisanym na listę leków refundowanych, w przypadku, gdy dostarczany lek zostanie

wykreślony z tej listy leków. 3) możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o

którym mowa w § 1 ust. 1 w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego

zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie, jednakże nie dłużej niż o 1

miesiąc od upływu terminu pierwotnie wskazanego w umowie
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