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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  21433 - 2015 data 17.02.2015 r. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 
72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 4661113. 

 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 
II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

 
 Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.3. 
Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:   
 
Dodaje się punkt IV.3) ZMIANY UMOWY § 6 3. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów 
określających wysokość stawki podatku od towarów i usług, Sprzedawca wystawiając fakturę nalicza 
cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w 
dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto. 4. Zmiana ceny 
wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) nie wymaga aneksu do umowy. 
Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawki podatku VAT 
(zwolnienia z VAT) oraz o wysokości cen jednostkowych brutto wyliczonych z zastosowaniem 
zmienionej stawki podatku VAT § 11 1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania 
z obrotu wyrobów stanowiących przedmiot umowy bądź braku wyrobów z innych przyczyn, nie 
zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie 
Kupującego, podając przyczynę braku wyrobów wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach 
brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu 
dostarczanie odpowiednika po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. 2. Odpowiednik 
brakujących wyrobów musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co 
wyroby, o których mowa w § 1 ust. 2. 3. Sprzedawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Szpitalnej 
Kupującego: a. informację, o której mowa w ust. 1, b. nieodpłatnie 1 sztukę oferowanego wyrobu 
zamiennego, c. dokumenty dopuszczające oferowany wyrób zamienny do obrotu, o ile są wymagane 
zgodnie z przepisami. 4. Po przetestowaniu Kupujący powiadomi Sprzedawcę faksem lub pocztą 
elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego wyrobu.. 5. W przypadku pozytywnej 
decyzji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać Kupującemu aneks do umowy. 
Sprzedawca ma prawo realizować dostawy wyrobów zamiennych dopiero po podpisaniu aneksu do 
umowy. 6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobów na inne podejmuje Kupujący. § 12 Na 
uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnego 
asortymentu wyrobu w ramach danego zadania, przy zachowaniu wartości określonej w formularzu 
cen jednostkowych danego zadania. § 13 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: a) 
obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego, b) w przypadku, o którym mowa w § 11 
i 12 umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Warunkiem dokonania zmiany 
umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym 
wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do 

 



 2

wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy. § 17 1. W przypadku niewykorzystania 
ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 (12 miesięcy) Zamawiający ma prawo w drodze 
jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć 
termin realizacji umowy. Zamawiający ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania 
umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w 
ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.. 

 
 
Szczecin, dnia 17.02.2015 r. 
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Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


