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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    

 
Szczecin, 22-08-2012r  

znak sprawy: ZP/220/42/12 

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków 

przeciwnowotworowych, immunomodulyjnych, immunoglobulin, produktów do żywienia 

pozajelitowego, witamin  oraz mikrosfer 

 

 

Modyfikacja nr 3 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji siwz: 

 

I. 1.W rozdziale I SIWZ XVI. „Opis sposobu obliczenia ceny” wykreśla się w całości pkt 4 i w to 

miejsce wprowadza się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

„4.Wykonawca  zobowiązany jest : 

a) uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie, 

b) cenę leków refundowanych stanowiących przedmiot zamówienia ustalić z uwzględnieniem 

bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 9 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12.05.2011 r o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z p.zm.).” 

II.1.W rozdziale II siwz  „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości ust 10 w § 1. 

2. W rozdziale II siwz „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości § 11 i w to miejsce 

wprowadza się §11 w następującym brzmieniu: 

1. „W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu leku, systemu 

nawilżania lub wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź ich braku z innych 

przyczyn, niezawinionych przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wraz z informacją o wszystkich 

odpowiednikach brakującego leku, systemu nawilżania lub wyrobu występujących w obrocie 

oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego 

leku, systemu do nawilżania lub wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. 

2. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany leku, systemu nawilżania lub wyrobu na inny 

podejmuje Kupujący.   

3. W przypadku zmiany przez producenta leku, systemu do nawilżania lub wyrobu wielkości 

opakowania, Sprzedający, po uzyskaniu  zgody Kupującego, może je dostarczać w 

opakowaniach o innej wielkości niż określona umową, po przeliczeniu ceny   

 z uwzględnieniem wielkości opakowania. 

4. W sytuacjach opisanych w ust 1 i 3 Sprzedający ma prawo dostarczać odpowiednik 

brakującego leku bądź lek w innym opakowaniu, dopiero po dokonaniu przez strony zmian  

w umowie” 

3. W rozdziale II siwz „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości § 12 i w to miejsce 

wprowadza się §12 w następującym brzmieniu: 

„Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnych 

leków    lub wyrobów określonej w ofercie – w ramach danego zadania, przy zachowaniu wartości 

netto umowy określonej   w § 1 ust. 3.” 
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4. W rozdziale II siwz „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości § 13 i w to miejsce 

wprowadza się §13 w następującym brzmieniu: 

„1/ W trakcie realizacji umowy zmiana cen jednostkowych leków jest dopuszczalna 

wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana urzędowej ceny zbytu leku refundowanego 

stanowiącego przedmiot umowy 

b) jeżeli po zawarciu umowy lek stanowiący przedmiot umowy zostanie wprowadzony na 

listę leków refundowanych, 

c) jeżeli po zawarciu umowy lek refundowany zostanie wycofany z listy leków 

refundowanych a Wykonawca po wycofaniu leku z listy leków refundowanych w umowach 

zawieranych z innymi podmiotami stosuje cenę zbytu leku w niższej wysokości od ceny 

umownej. 

2/ W przypadkach, o których mowa w ust 1 strony ustalą wysokość ceny leku w drodze 

negocjacji, biorąc pod uwagę ilość leku stanowiącego przedmiot umowy oraz okres realizacji 

umowy, z zastrzeżeniem ust 3. 

3/ Podwyższenie ceny leku może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu, że dokonuje zakupu leku od producenta po urzędowej cenie zbytu a 

realizując umowę z zastosowaniem ceny ofertowej poniósłby rażącą stratę. 

4/ W przypadku braku porozumienia stron odnośnie nowej ceny leku, każdej ze stron  

przysługuje prawo rozwiązania umowy w części dotyczącej leku  , którego cena  stanowiła  

przedmiot negocjacji , z zachowaniem  6-miesięczego okresu wypowiedzenia,  chyba, że 

strony rozwiążą umowę w powyższym zakresie na zasadzie porozumienia stron.” 

5. W rozdziale II siwz „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości § 14 i w to miejsce 

wprowadza się §14 w następującym brzmieniu: 

„1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: 

a) zmian korzystnych dla Kupującego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11, § 12 i § 13 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 wniosku winien być załączony 

projekt aneksu do umowy. 

5. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 1 ust. 8 nie wymaga 

aneksu do umowy. Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o 

zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT) oraz o ustaleniu niższej urzędowej ceny 

zbytu i urzędowej marży hurtowej leku aniżeli cena ofertowa.” 
 

6. W rozdziale II siwz „Wzór umowy dla zadań 1-15” wykreśla się w całości §15, §16, §17 i w to 

miejsce wprowadza się §15, §16, §17 oraz § 18 w następującym brzmieniu: 

„§ 15 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie 

zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U 2010r Nr 113, poz. 759.). 

§ 16 

1.  W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Kupującego. 
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2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 17 

1.  Okres realizacji umowy wynosi: 

a)12 miesięcy: zad. nr 1-11 

b) 24 miesięcy: zad. nr 12 – 15,  
od dnia podpisania umowy. 

2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust.1 w wypadku dostarczenia Kupującemu 

leków stanowiących przedmiot umowy na łączną wartość brutto określoną w § 1 ust. 3. 

§ 18 

Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje 

Kupujący a 1 egzemplarz otrzymuje Sprzedawca” 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 

ofert. 

 

 

 

 

 

   Z poważaniem  

 

 

  ….……………………………………… 

      DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 


