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Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup w formie  ratalnej  z  wydłużonym 
okresem  płatności  śródoperacyjnego  aparatu  rtg  z  ramieniem  „C”  dla  Szpitala 
Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”,  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych w dniu 26.09.2016 pod nr 313137 - 2016.

1. Zamawiający  modyfikuje  treść  SIWZ poprzez  zastąpienie  dotychczasowej  treści 
pkt 2 w części XVII: „Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych 
zmian  postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy” treścią następującą:
„2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

2.1 zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT;
2.2 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.3  zmiany  numeru  konta  bankowego  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.4 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;
2.5 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;
2.6 zmiany obowiązujących przepisów,  jeżeli  konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
2.7 nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 
przekształceń, przejęć, itp.);
2.8 obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę''.

W  związku  ze  zmianą  treści  SIWZ  Zamawiający  zmienia  treść  Ogłoszenia 
o zamówieniu poprzez publikację Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz .zmienia 
treść  wzoru  umowy  (załącznik  nr  6  do  SIWZ)  poprzez  dodanie  w  §  7  ustępu 
drugiego o treści takiej samej jak zmodyfikowana treść pkt 2 w części XVII SIWZ.
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2. W wyniku odpowiedzi udzielonej Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany treści 
Załącznika do SIWZ – formularz ofertowy Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ 
jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  części  dotyczącej 
zamówienia pod odnośnikiem „Załączniki”. 

3. W  wyniku  zmiany  w  treści  SIWZ  oraz  odpowiedzi  udzielonych  Wykonawcom 
w trakcie postępowania,  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr  6 do SIWZ – 
Wzór umowy.  Aktualny Załącznik nr  6  do SIWZ jest  dostępny pod odnośnikiem 
„Wzór umowy” oraz „Załączniki.

4. W związku z odpowiedzią na pytanie Wykonawcy zadane w trakcie postępowania, 
Zamawiający  udostępnia  dokumenty  finansowe,  które  można  pobrać  pod 
odnośnikiem „Dokumenty finansowe”.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający nie przewiduje 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850


