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

Numer ogłoszenia: 159891 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156313 - 2013 data 06.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111
Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, fax. 091 4661113.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

•

W ogłoszeniu jest: 14.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.

•

W ogłoszeniu powinno być: 16.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.

II.2) Tekst, który należy dodać:

•

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.

•

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej,
pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: a. obniżenia ceny
lub innych zmian korzystnych dla Kupującego, 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. w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych
postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie
miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania
przetargowego. 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 powinien być
dołączony projekt aneksu do umowy.

Szczecin, 12.08.2013 r.
…………………………………………………..
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

