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Ogłoszenie nr 33374 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 33331-2017
Data: 28/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Krajowy numer identyfikacyjny 47161012700000, ul. ul. Rzgowska
281, 93338

Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, e-mail

zamowienia@iczmp.edu.pl, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej (url): www.iczmp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1.zmiany numeru
katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 2.przedmiotowym / produkt
zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie
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zaoferowanej w ofercie bądź niższej; 3.zmiany w związku z przedłużeniem okresu gwarancji; 4.zmiany
terminu lub sposobu realizacji zamówienia; 5.zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji
niniejszej umowy; 6.zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 7.zmiany adresu siedziby
firmy, siedziby serwisu oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. 8.w
przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich; 9.w przypadku dokonania zmiany
zapisów umowy dofinansowania.
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy 1. Na podstawie art.144 ust. 1
PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1.zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 2.niewykorzystania
ilości w okresie trwania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania
umowy; 3.zmiany sposobu konfekcjonowania, (w wyniku niniejszej zmiany Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany ceny jednostkowej opakowania, która zostanie wyliczona z proporcji); 4.w przypadku
przejściowego braku asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie
wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie; 5.zmiany przedmiotowej / produkt zamienny jeśli
wystąpi trwały brak produktu, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie;
6.w przypadku wyczerpania ilości asortymentu z danego pakietu/pozycji (wskazanego/wskazanej w
formularzu cenowym), dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zwiększeniu ilości wyczerpanego
asortymentu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości asortymentu z innego pakietu/pozycji, przy zachowaniu
zaoferowanych w postępowaniu cen. Zmiana taka nie może spowodować zwiększenia kwoty określonej w §
3 ust. 1 umowy. 7.zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 8.zmiany
formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 9.zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu
zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; 10.w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek
rachunkowych, pisarskich; 11.zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku terminu
obowiązywania umowy dłuższego niż 12 miesięcy w przypadku zmiany: 1)wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2)zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę, w zakresie określonym w § 2 ust. 1.
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