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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: 1 Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym
zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp: 1.1 zmiany warunków i terminów dostawy
przedmiotu zamówienia – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających
bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, trudności transportowych, celnych, 1.2 zmiany terminu i
sposobu spełnienia świadczeń na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami: 1.2.1 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
Siwz spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku materiałów lub urządzeń, jeśli ta
zmian nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne, 1.2.2 pojawienie się na rynku materiałów
lub nowszych urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotów umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 1.2.3 zmiany danych Wykonawcy
(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po
stronie Wykonawcy, 1.2.4 zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków lub ceł,
które podwyższają lub obniżają cenę przedmiotu zamówienia, co będzie skutkowało obniżeniem lub
podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, 1.2.5 zmiany wynikające z niezgodności
pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub Siwz. 2 Zamawiający zastrzega sobie również
możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w przypadku: 2.1 zmiany w
obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy przez zmianę sytuacji
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującą niemożliwością realizacji umowy,
2.2 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących siłą wyższą grożące rażącą stratą, których
strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 3. Strony umowy dopuszczają zmiany umowy, jeżeli
zachodzą okoliczności określone w art. 144 Pzp. 4. Zmiany określone w § 10 zostaną dokonane na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz wprowadzone do umowy aneksem. 5. Wszelkie zmiany
i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności. 6. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wielkości zamówienia dla każdego z
oferowanych zadań. Zmiana wielkości zamówienia nie może przekroczyć 20% zamówienia
podstawowego dla każdego oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę Zamawiający
pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
Zmniejszenie wartości umowy nie wymaga aneksu. 7. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wielkości
zamówienia dla każdego z oferowanych zadań. Zmiana wielkości zamówienia nie może przekroczyć
20% zamówienia podstawowego dla każdego oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę
Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą
okoliczność akceptuje. Zwiększenie wartości umowy nie wymaga aneksu. Dla powyższych dostaw
ceny jednostkowe pozostają bez zmian.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej
przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp: 1.1 zmiany warunków i
terminów dostawy przedmiotu zamówienia – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych
okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, trudności transportowych, celnych,
1.2 zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczeń na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1.2.1 niedostępność na rynku

materiałów lub urządzeń wskazanych w Siwz spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofania z
rynku materiałów lub urządzeń, jeśli ta zmian nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne,
1.2.2 pojawienie się na rynku materiałów lub nowszych urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotów umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
1.2.3 zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 1.2.4 zmiany wynikające ze zmiany w prawie
właściwym dla podatków lub ceł, które podwyższają lub obniżają cenę przedmiotu zamówienia, co
będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, 1.2.5
zmiany wynikające z niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub Siwz. 2
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp w przypadku: 2.1 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i
warunki umowy przez zmianę sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego
skutkującą niemożliwością realizacji umowy, 2.2 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących
siłą wyższą grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 3. Strony
umowy dopuszczają zmiany umowy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 144 Pzp. 4. Zmiany
określone w § 10 zostaną dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz wprowadzone
do umowy aneksem. 4.1 Zmiany dotyczące przedmiotu umowy nie wymagają aneksu, o ile zmienione
wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie
utrzymana cena z oferty a zmiana dotyczy: zmiana nazwy własnej, zmiana numeru katalogowego,
zmiana producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent zaoferowanych
wyrobów), zmiany sposobu pakowania lub konfekcjonowania lub wielkości opakowań. Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie o powyższych zmianach. 5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wielkości
zamówienia dla każdego z oferowanych zadań. Zmiana wielkości zamówienia nie może przekroczyć
20% zamówienia podstawowego dla każdego oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę
Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą
okoliczność akceptuje. Zmniejszenie wartości umowy nie wymaga aneksu. 7. Zamawiający dopuszcza
zwiększenie wielkości zamówienia dla każdego z oferowanych zadań. Zmiana wielkości zamówienia
nie może przekroczyć 20% zamówienia podstawowego dla każdego oferowanego zadania (części).
Powyższą zmianę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż
powyższą okoliczność akceptuje. Zwiększenie wartości umowy nie wymaga aneksu. Dla powyższych
dostaw ceny jednostkowe pozostają bez zmian.

