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Ogłoszenie nr 540081162-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539509-N-2019 

Data: 18/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny

28884000000000, ul. Polna  33, 60-535  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 419 294, e-mail jjaworska@gpsk.ump.edu.pl, faks

618 419 620. 

Adres strony internetowej (url): http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: 24 miesiące 

W ogłoszeniu powinno być: 4 miesiące 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6, z zachowaniem zasad o których mowa w art.

144 ust. 1a – 1e ustawy. 3. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych

zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: a. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany

stawki podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu

wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, b. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d. aneks cenowy

dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2019r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2.1, pkt. 2.2 i pkt. 2.3 jest potwierdzenie

powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu zmiany

stawki podatku od towarów i usług , wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zmiany składek na ubezpieczenie na zwiększenie kosztów

realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 4. Z uwzględnieniem zapisu

art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
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oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy

następujących aneksów; a. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b. aneks dopuszczający

zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c. aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie

to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki

tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów; a. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu

wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c. aneks w

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów

administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: 2019-04-26, godzina 9.00 

W ogłoszeniu powinno być: 2019-04-30, godzina 9.00 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy w ramach prawa

opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Termin obowiązywania opcji – do 4 miesięcy od dnia upływu terminu realizacji umowy

określonego w zawartej umowie. 

 

 
Drukuj


