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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30145785000000, ul. ul. 22 Stycznia  41, 89300  

Wyrzysk, woj. wielkopolskie, tel. 67 286 26 22, faks 67 286 24 63.

Adres strony internetowej (url): http://szpitalwyrzysk.com/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. 1. zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT; 2.

zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy; 3. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,

sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena

wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 5. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji

niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 6. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 7. nastąpiła zmiana danych podmiotów

zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 8. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
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