
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 43719-2013 z dnia 2013-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku w ramach 

4 pakietów, których szczegółowy opis (wraz z formularzami cenowymi) zawiera załącznik nr 

1B do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy medycznego... 

Termin składania ofert: 2013-04-03  

 

Numer ogłoszenia: 47253 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43719 - 2013 data 22.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

• W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian Strony przewidują możliwość zmiany postanowień 
umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego sprzętu objętego przedmiotem 

umowy - zastąpienie tego sprzętu przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny sprzętu 

zastępowanego, 2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez 

producenta - zmianę cen jednostkowych sprzętu z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 3) w przypadku zmiany osób 

upoważnionych, o których mowa w §11, 4) w przypadku zmiany rachunku 

bankowego i innych danych stron, 2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie zmian cen sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), zakres 

umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 3. Strony nie przewidują możliwości 

podwyższenia cen i wartości umowy, o których mowa w §1 i §3, także w przypadku 

podwyższenia stawek podatku VAT. 4. Zmiany umowy następują w formie 

pisemnych aneksów.. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian Strony przewidują możliwość zmiany postanowień 
umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego sprzętu objętego przedmiotem 



umowy - zastąpienie tego sprzętu przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny sprzętu 

zastępowanego, 2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez 

producenta - zmianę cen jednostkowych sprzętu z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 3) w przypadku zmiany osób 

upoważnionych, o których mowa w §11, 4) w przypadku zmiany rachunku 

bankowego i innych danych stron, 2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie zmian cen sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), zakres 

umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 3. Strony przewidują możliwości zmiany 

cen i wartości umowy, o których mowa w §1 i §3, tylko w przypadku zmiany stawek 

podatku VAT. 4. Zmiany umowy następują w formie pisemnych aneksów.. 

 
 


