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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Wioletta Sybal

E-mail:  zamowienia@spsk2-szczecin.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2-szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w podziale na 5 zadań. W sumie zamówienie obejmuje 3.350 sztuk
soczewek do różnych zabiegów okulistycznych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33731110  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/81/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-135824   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 202-365780  z dnia:  17/10/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/10/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:
Dostawa soczewek
wewnątrzgałkowych w podziale
na 5 zadań. W sumie zamówienie
obejmuje 3.350 sztuk soczewek do
różnych zabiegów okulistycznych.

Powinno być:

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu
Dostawa soczewek
wewnątrzgałkowych w podziale
na 5 zadań. W sumie zamówienie
obejmuje 3.350 sztuk soczewek do
różnych zabiegów okulistycznych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:
Dostawa soczewek
wewnątrzgałkowych w
podziale na 5 zadań. W sumie
zamówienie obejmuje 3.350 sztuk
soczewek do różnych zabiegów
okulistycznych. Jest to kolejna część
zmówienia ,która została wszczęta
przez SPSK-2 W ROKU 2015.
Wartość zamówienia w roku 2015
przekracza 134.000 euro.

Powinno być:

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa soczewek
wewnątrzgałkowych w
podziale na 6 zadań. W sumie
zamówienie obejmuje 3.750 sztuk
soczewek do różnych zabiegów
okulistycznych. Jest to kolejna część
zmówienia ,która została wszczęta
przez SPSK-2 W ROKU 2015.
Wartość zamówienia w roku 2015
przekracza 134.000 euro.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:

1. Wykonawcy powinni wnieść
wadium w kwocie 5.050,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na
poszczególne zadania:

Powinno być:

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy powinni wnieść
wadium w kwocie 6.550,00 zł.
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— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.;
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.;
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.;
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.;
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.;

W przypadku złożenia oferty na
poszczególne zadania:
— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.;
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.;
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.;
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.;
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.;
— dla zadania nr 6 – 1.500,00 zł.;

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału III.2.1)Sytuacja
podmiotowa wykonawców, w
tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego

Zamiast:

1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej
jednej głównej dostawy, której
przedmiotem była dostawa
soczewek wewnątrzgałkowych o
wartości brutto nie mniejszej niż:
— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.
1.2.1. W przypadku zamówienia
będącego w trakcie realizacji
warunek dotyczący wartości
zamówienia powinien być spełniony
przed upływem terminu składania
oferty – ocena spełnienia tego
warunku będzie dokonywana na
podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt. 3 SIWZ –
ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt 3 SIWZ).
1.2.2. Jeżeli Wykonawca ubiega
się o udzielenie zamówienia w
kilku zadaniach ta sama dostawa
może posłużyć mu do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w więcej niż jednym
zadaniu, jednakże pod warunkiem,
że jej wartość nie będzie mniejsza
niż suma wartości określonych
w tych zadaniach w ppkt 1.2. np.
Wykonawca składa oferty częściowe
na zadania 1 i 2 wówczas może
wykazać wykonanie jednej dostawy
głównej o wartości nie mniejszej niż
1.200,00 zł brutto wraz z podaniem,
których zadań dotyczy wskazana
dostawa główna. Niedopuszczalne
jest wskazanie spełnienia warunku

Powinno być:

III.2) Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej
jednej głównej dostawy, której
przedmiotem była dostawa
soczewek wewnątrzgałkowych o
wartości brutto nie mniejszej niż:
— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.
— dla zadania nr 6 – 1.500,00 zł.
1.2.1. W przypadku zamówienia
będącego w trakcie realizacji
warunek dotyczący wartości
zamówienia powinien być spełniony
przed upływem terminu składania
oferty – ocena spełnienia tego
warunku będzie dokonywana na
podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt. 3 SIWZ –
ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt 3 SIWZ).
1.2.2. Jeżeli Wykonawca ubiega
się o udzielenie zamówienia w
kilku zadaniach ta sama dostawa
może posłużyć mu do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w więcej niż jednym
zadaniu, jednakże pod warunkiem,
że jej wartość nie będzie mniejsza
niż suma wartości określonych
w tych zadaniach w ppkt 1.2. np.
Wykonawca składa oferty częściowe
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wiedzy i doświadczenia dla danego
zadania w ten sposób, że dopiero
łączna wartość dwóch lub większej
ilości dostaw głównych będzie
odpowiadała wartości wymaganej dla
danego zadania.
Wykonawca w przypadku, gdy w
wykazie zostanie zamieszczona
dostawa główna obejmująca
zakres rzeczowy szerszy aniżeli
wymagany przez Zamawiającego
zobowiązany jest wyszczególnić
wartość, przedmiot i datę wykonania
tej części dostawy, która odpowiada
rodzajowi i wartości określonej przez
Zamawiającego. – ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonywana
na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt VIII ppkt. 2 SIWZ.
1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Zamawiający nie
dokonuje opisu sposobu spełniania
tego warunku.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej -w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.
— ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedno zadanie
Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawca wykazał posiadanie
środków finansowych bądź zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą
niż suma wartości określonych
dla zadań których dotyczy oferta
(np. Wykonawca składa ofertę na
zadania nr 1 i 2, wówczas musi
wykazać posiadanie środków
finansowych, bądź zdolności
kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
2.100,00 zł);

na zadania 1 i 2 wówczas może
wykazać wykonanie jednej dostawy
głównej o wartości nie mniejszej niż
2.100,00 zł brutto wraz z podaniem,
których zadań dotyczy wskazana
dostawa główna. Niedopuszczalne
jest wskazanie spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia dla danego
zadania w ten sposób, że dopiero
łączna wartość dwóch lub większej
ilości dostaw głównych będzie
odpowiadała wartości wymaganej dla
danego zadania.
Wykonawca w przypadku, gdy w
wykazie zostanie zamieszczona
dostawa główna obejmująca
zakres rzeczowy szerszy aniżeli
wymagany przez Zamawiającego
zobowiązany jest wyszczególnić
wartość, przedmiot i datę wykonania
tej części dostawy, która odpowiada
rodzajowi i wartości określonej przez
Zamawiającego. – ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonywana
na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt VIII ppkt. 2 SIWZ.
1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Zamawiający nie
dokonuje opisu sposobu spełniania
tego warunku.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej -w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
— dla zadania nr 1 – 100,00 zł.
— dla zadania nr 2 – 2.000,00 zł.
— dla zadania nr 3 – 1.400,00 zł.
— dla zadania nr 4 – 50,00 zł.
— dla zadania nr 5 – 1.500,00 zł.
— dla zadania nr 6 – 1.500,00 zł.
— ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedno zadanie
Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawca wykazał posiadanie
środków finansowych bądź zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą
niż suma wartości określonych
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Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: W
zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej – Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
— dla zadania nr 1 – 100 PLN.
— dla zadania nr 2 – 2.000 PLN.
— dla zadania nr 3 – 1 400 PLN.
— dla zadania nr 4 – 50 PLN.
— dla zadania nr 5 – 1 500 PLN.
— ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedno zadanie
Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawca wykazał posiadanie
środków finansowych bądź zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą
niż suma wartości określonych
dla zadań których dotyczy oferta
(np. Wykonawca składa ofertę na
zadania nr 1 i 2, wówczas musi
wykazać posiadanie środków
finansowych, bądź zdolności
kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
2 100 PLN);

dla zadań których dotyczy oferta
(np. Wykonawca składa ofertę na
zadania nr 1 i 2, wówczas musi
wykazać posiadanie środków
finansowych, bądź zdolności
kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
2.100,00 zł);
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: W
zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej – Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
— dla zadania nr 1 – 100 PLN.
— dla zadania nr 2 – 2.000 PLN.
— dla zadania nr 3 – 1 400 PLN.
— dla zadania nr 4 – 50 PLN.
— dla zadania nr 5 – 1 500 PLN.
— dla zadania nr 6 – 1 500 PLN.
— ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 4 SIWZ;
W przypadku składania oferty
na więcej niż jedno zadanie
Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawca wykazał posiadanie
środków finansowych bądź zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą
niż suma wartości określonych
dla zadań których dotyczy oferta
(np. Wykonawca składa ofertę na
zadania nr 1 i 2, wówczas musi
wykazać posiadanie środków
finansowych, bądź zdolności
kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
2.100 PLN);

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

— (etap I) sprawdzenia zgodności
zaoferowanych soczewek z SIWZ,
— (etap II) przetestowania i oceny
oferowanych soczewek w zakresie
Kryterium 3 (jakość), zgodnie z pkt
XVII niniejszej SIWZ. Próbki powinny
być zapakowane i opisane w sposób
pozwalający na jednoznaczne
ustalenie, której oferty dotyczą.
Zaleca się aby próbki zawierały
nazwę Wykonawcy oraz numer i
nazwę zadania. Dostarczone próbki
powinny mieć zakres mocy od +21
do +23.

Powinno być:

1.2. Dla zadań nr 2,3,5,6 próbki w
ilości 3 sztuki soczewek do każdego
oferowanego zadania, w celu:
— (etap I) sprawdzenia zgodności
zaoferowanych soczewek z SIWZ,
— (etap II) przetestowania i oceny
oferowanych soczewek w zakresie
Kryterium 3 (jakość), zgodnie z pkt
XVII niniejszej SIWZ. Próbki powinny
być zapakowane i opisane w sposób
pozwalający na jednoznaczne
ustalenie, której oferty dotyczą.
Zaleca się aby próbki zawierały
nazwę Wykonawcy oraz numer i
nazwę zadania. Dostarczone próbki
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WAŻNE: Soczewki stanowiące
próbki winny być identyczne z
oferowanymi soczewkami, które
będą dostarczane Zamawiającemu.
Badanie próbek zostanie dokonane
na Bloku Operacyjnym Kliniki
Okulistyki przez personel medyczny.
Próbki zostaną przetestowane
poprzez ich wszczepienie pacjentom.
W przypadku zaoferowania
aplikatorów wielorazowych
wykonawca wraz z próbką musi
go załączyć do oferty, gdyż w
przeciwnym wypadku Zamawiający
nie będzie mógł dokonać oceny
próbki.
ZWROT PRÓBEK (soczewek) i
APLIKATORÓW:
— próbki podlegają zwrotowi
na wniosek i koszt wykonawcy
jedynie w przypadku, gdy
wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania. W pozostałych
przypadkach próbki nie będą
zwracane.
— aplikatory wielorazowe podlegają
zwrotowi na wniosek i koszt
wykonawcy wszystkim wykonawcom,
których oferty nie zostaną uznane
jako najkorzystniejsze.
2. Dla zadań nr 2,3,5: Recenzowane
publikacje naukowe lub streszczenia
tych publikacji (w języku polskim
lub angielskim) dotyczące
oferowanych soczewek z podaniem
nr czasopisma/artykułu, daty
publikacji (co pozostawione jest
wyborowi wykonawcy) – w celu
dokonania oceny w kryterium jakość
jasno określonym w rozdziale II.
Uwaga! W przypadku, gdy do oferty
nie zostaną złożone recenzowane
publikacje naukowe lub streszczenia
tych publikacji albo nie będą z nich
wynikały informacje podlegające
ocenie w kryterium jakość (tj. dot.
częstości występowania zmętnienia
tylnej torby soczewki) oferta uzyska
0 punktów za kryterium jakość.

powinny mieć zakres mocy od +21
do +23.
WAŻNE: Soczewki stanowiące
próbki winny być identyczne z
oferowanymi soczewkami, które
będą dostarczane Zamawiającemu.
Badanie próbek zostanie dokonane
na Bloku Operacyjnym Kliniki
Okulistyki przez personel medyczny.
Próbki zostaną przetestowane
poprzez ich wszczepienie pacjentom.
W przypadku zaoferowania
aplikatorów wielorazowych
wykonawca wraz z próbką musi
go załączyć do oferty, gdyż w
przeciwnym wypadku Zamawiający
nie będzie mógł dokonać oceny
próbki.
ZWROT PRÓBEK (soczewek) i
APLIKATORÓW:
— próbki podlegają zwrotowi
na wniosek i koszt wykonawcy
jedynie w przypadku, gdy
wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania. W pozostałych
przypadkach próbki nie będą
zwracane.
— aplikatory wielorazowe podlegają
zwrotowi na wniosek i koszt
wykonawcy wszystkim wykonawcom,
których oferty nie zostaną uznane
jako najkorzystniejsze.
2. Dla zadań nr 2,3,5,6 :
Recenzowane publikacje naukowe
lub streszczenia tych publikacji
(w języku polskim lub angielskim)
dotyczące oferowanych soczewek z
podaniem nr czasopisma/artykułu,
daty publikacji (co pozostawione
jest wyborowi wykonawcy) – w celu
dokonania oceny w kryterium jakość
jasno określonym w rozdziale II.
Uwaga! W przypadku, gdy do oferty
nie zostaną złożone recenzowane
publikacje naukowe lub streszczenia
tych publikacji albo nie będą z nich
wynikały informacje podlegające
ocenie w kryterium jakość (tj. dot.
częstości występowania zmętnienia
tylnej torby soczewki) oferta uzyska
0 punktów za kryterium jakość.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Dodaje się
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 Soczewki
wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe
1)Krótki opis
Soczewki wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110
3)Wielkość lub zakres
Soczewki wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe w ilości
400 sztuk. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3)Informacje
dodatkowe

Tekst do dodania:

Dodaje się
Zmiany umowy:
§ 1
8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana
przepisów o podatku towarów i usług, Sprzedawca
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto
z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z
VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy
zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto
9. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 8 nie wymaga
aneksu do umowy. Sprzedawca zobowiązany jest
poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek
podatku VAT (zwolnieniu z VAT).
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wartość
brutto umowy określona w ust. 3 ulegnie zmianie
z uwzględnieniem zakresu umowy pozostałej do
zrealizowania oraz stawki podatku VAT (zwiększenie,
zmniejszenie).
11. W przypadku przedłużenia umowy na podstawie
§ 18 ust. 3 niniejszej umowy i gdy w trakcie umowy
nastąpi zmiana :
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na
podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia
przepisów wprowadzających te zmiany może wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
wysokości poszczególnych cen jednostkowych
określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych.
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Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych
może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących
przyczyną waloryzacji.
§ 10
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji,
wycofania z obrotu soczewki stanowiącej przedmiot
zamówienia bądź braku soczewki z innych przyczyn,
nie zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie
Kupującego, podając przyczynę braku soczewki wraz
z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującej
soczewki występujących w obrocie oraz zobowiązany
jest zaproponować Kupującemu dostarczanie
odpowiednika brakującej soczewki po cenie nie wyższej
od ceny podanej w ofercie.
2. Odpowiednik brakującej soczewki musi posiadać
takie same parametry oraz co najmniej taką samą
jakość co soczewka, o której mowa w § 1 ust. 2 .
7. Postanowienia ust 2-6 stosuje się odpowiednio
w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu
umowy nowych soczewek o lepszej jakości od wyrobów
stanowiących przedmiot umowy. Sprzedawca w
przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów
lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie , o którym
mowa w ust 3 lit.a) podać na czym polegają różnice
nowe j soczewki w stosunku do soczewki stanowiącej
przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość
soczewki.
§ 11
1. Zmiana postanowień niniejszej 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 § 10
umowy
c) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych
wyrobów o lepszej jakości od wyrobów
stanowiących przedmiot umowy , o ile zostaną
spełnione warunki określone w § 10 ust 2 – 7
umowy
d) przedłużenia okresu obowiązywania umowy w
przypadku nie zrealizowania zakresu rzeczowego
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
d) zmiany wysokości cen jednostkowych w
przypadkach określonych w § 1 ust 11-14 umowy
e) 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.
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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 a w
przypadku, o którym mowa w § 1 ust 11-14 umowy
do wniosku ponadto winny być załączone dowody
na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana
przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
§ 15
1. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust 2 i 3.
Dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu
realizacji.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego
w ust. 1 , w wypadku dostarczenia Kupującemu
soczewek na wartość netto określoną w Formularzu
cen jednostkowych.
3. W przypadku niewykorzystania ilościowego
soczewek w terminie wskazanym w ust 1 Kupujący
ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli
złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności
przedłużyć termin realizacji umowy w całości bądź
w zakresie poszczególnych zadań. Kupujący
ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu
obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny
okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu
podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12
miesięcy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-144892
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