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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450269-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Płyny dożylne
2017/S 216-450269

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza
Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, Wrocław 50-345, Polska.
Tel.:  +48 713715810. Faks:  +48 713281713. E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.10.2017, 2017/S 195-401669)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33692500
Płyny dożylne
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Pełna treść projektu umów znajduje się w załączniku nr 4. do SIWZ.
2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej
wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
z zachowaniem wartości brutto umowy;
b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, tj. umowy tj. przedłużenie terminu trwania umowy za
zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy;
c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego przedmiotu zamówienia – zmiana ta może być związana z
ulepszeniem przedmiotu zamówienia, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie
powodowała pogorszenia jakościowego przedmiotu zamówienia i wzrostu jednostkowej ceny netto określonej w
umowie w § 3 ust. 1. pkt 1.4.1 – 1.4.3. , a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ, co zostanie
potwierdzone stosownymi dokumentami;
d) zmiana terminów przydatności do użytku przedmiotu umowy – zmiana ta może być związana z koniecznością
przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze
zwalnianiem serii i nie będzie miała wpływu na stopień wykorzystania wyrobu;
e) zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw przedmiotu umowy (liczba, miejsce dostawy, opakowanie
zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na
organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również w
dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;
3.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie
przewidziały przy zawarciu umowy.
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4. Zamawiający jest uprawniony do niewykorzystania do 20 % ilości przedmiotu umowy w okresie trwania umowy, bez
konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, bez podawania przyczyny.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Pełna treść projektu umów znajduje się w załączniku nr 4. do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej
wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
z zachowaniem wartości brutto umowy;
b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, tj. umowy tj. przedłużenie terminu trwania umowy za
zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy;
c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego przedmiotu zamówienia – zmiana ta może być związana z
ulepszeniem przedmiotu zamówienia, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie
powodowała pogorszenia jakościowego przedmiotu zamówienia i wzrostu jednostkowej ceny netto określonej w umowie
w § 3 ust. 1. pkt 1.4.1–1.4.3., a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ, co zostanie potwierdzone
stosownymi dokumentami;
d) zmiana terminów przydatności do użytku przedmiotu umowy – zmiana ta może być związana z koniecznością
przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze
zwalnianiem serii i nie będzie miała wpływu na stopień wykorzystania wyrobu;
e) zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw przedmiotu umowy (liczba, miejsce dostawy, opakowanie
zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na
organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również w
dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;
f) zmiany również mogą dotyczyć:
1) zmiana producenta przedmiotu umowy (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent przedmiotu umowy
zaoferowanego przez Wykonawcę),
2) zmiana sposobu pakowania czy konfekcjonowania,
3) zmiana wielkości opakowań,
4) zmiana specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego przedmiotu umowy lub zmiany
jego funkcjonalności,
— pod następującymi warunkami:
— w/w zmiany nie będą powodowały pogorszenia jakościowego przedmiotu zamówienia i wzrostu jednostkowej ceny
netto określonej w umowie w § 3 ust. 1. pkt 1.4.1–1.4.3. , a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w
SIWZ, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami
oraz
— o w/w zmianach RCKiK we Wrocławiu zostanie uprzednio poinformowane – co najmniej 3 miesiące przed
wprowadzeniem tych zmian.
— Następnie zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez RCKiK we Wrocławiu.
— Potwierdzeniem akceptacji w/w zmian będzie obustronne podpisanie stosownego aneksu do umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku:
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a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie
przewidziały przy zawarciu umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do niewykorzystania do 20 % ilości przedmiotu umowy w okresie trwania umowy, bez
konsekwencji finansowych dla Zamawiającego, bez podawania przyczyny.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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