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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 766964-N-2020 
Data: 15/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer 
identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego  2, 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 
684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874. 
Adres strony internetowej (url): www.105szpital.pl 

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: Zmiana umowy może dotyczyć: a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ 
Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c. jakości (na wyższą) 
zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d. wielkość opakowania zbiorczego 
zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej, e. numeru katalogowego produktu, f. nazewnictwa 
produktu, g. produktu w przypadku wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy 
zachowaniu lub obniżeniu ceny, h. przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: Możliwa jest zmiana postanowień 
umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) 3) Zmiany 
rzutujące na zmianę terminu wykonania: możliwe jest przedłużenie terminu realizacji umowy o dalszy czas 
oznaczony następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z §3 w drodze aneksu, nie dłużej 
jednak niż na kolejnych 6 miesięcy- w przypadku gdyby przed upływem okresu , na jaki zawarto umowę, w 
depozycie znajdowały się niewykorzystane wyroby z odpowiednim terminem ważności przydatne Zamawiającemu 
do prowadzonej działalności 
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY do projektu umowy załącznik 6-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: Zmiana umowy może dotyczyć: 
a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie 
Zamawiającego/Wykonawcy c. jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu 
ceny, d. wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej, e. 
numeru katalogowego produktu, f. nazewnictwa produktu, g. produktu w przypadku wycofania jednego produktu 
i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, h. przedmiotu zamówienia, gdy 
zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) Zmiany rzutujące na 
wynagrodzenie: Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) 3) Zmiany rzutujące na zmianę terminu wykonania: możliwe jest przedłużenie 
terminu realizacji umowy o dalszy czas oznaczony następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy 
wynikającej z §3 w drodze aneksu, nie dłużej jednak niż na kolejnych 6 miesięcy- w przypadku gdyby przed 
upływem okresu , na jaki zawarto umowę, w depozycie znajdowały się niewykorzystane wyroby z odpowiednim 
terminem ważności przydatne Zamawiającemu do prowadzonej działalności ZMIANA UMOWY do projektu umowy 
załącznik 6a - 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: Zmiana umowy może dotyczyć: a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy, b. 
zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c. jakości (na wyższą) zaoferowanych 
produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d. wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu 
przy zachowaniu ceny jednostkowej, e. numeru katalogowego produktu, f. nazewnictwa produktu, g. produktu w 
przypadku wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub 
obniżeniu ceny, h. przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 2) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie 
wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) 3) Zmiany rzutujące na zmianę 
terminu wykonania: możliwe jest przedłużenie terminu realizacji umowy o dalszy czas oznaczony następujący 
bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z §3 w drodze aneksu, nie dłużej jednak niż na kolejnych 
6 miesięcy- w przypadku gdyby przed upływem okresu , na jaki zawarto umowę, w depozycie znajdowały się 



niewykorzystane wyroby z odpowiednim terminem ważności przydatne Zamawiającemu do prowadzonej 
działalności 4) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a. stawki podatku 

od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4) Zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d. zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
23.12.2020, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30.12.2020, godzina: 11:00, 

 


