
1 / 2

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Frączek
Tel.:  +48 914661087
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks:  +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii
Numer referencyjny: ZP/220/28/18

II.1.2) Główny kod CPV
18930000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii zwanych dalej
„wyrobami” których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057052
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 075-166431
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018

mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl
www.spsk2-szczecin.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:166431-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.14 Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i 6 PZP, przewiduje
również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i §12 umowy
c) przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania zakresu rzeczowego umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
d) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał
obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego
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 wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy.
5. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 6 ust. 2 nie wymaga aneksu do
umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT
(zwolnieniu z VAT).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


