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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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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: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia 
zmian: 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach, zakresie i na warunkach 
określonych poniżej. 3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 
jednak nie dłużej niż o 30 dni, w tym zmianę terminów częściowych przewidzianych w 
umowie: 1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 2) w razie wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu należytej staranności 
nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż siła wyższa; 4. Przewiduje się zmianę 
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia: 1) w przypadku wycofania 
przez Wykonawcę lub producenta produktu objętego przedmiotem umowy i wprowadzenia 
przez Wykonawcę lub producenta na rynek polski nowego produktu pod warunkiem, że nowy 
produkt odpowiada produktowi wycofanemu oraz może być stosowany w miejsce produktu 
wycofanego, co Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem, a łączna zmiana kosztów 
wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 2) w przypadku zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie w szczególności 
zmiany podatku VAT, o ile zmiany te mają bezpośredni wpływ na postanowienia umowy; 3) 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych określonych w formularzu 
cenowym (nie więcej niż 20% w poszczególnych pozycjach), przy czym cena jednostkowa 
danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie. 5. 
Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez 
zastąpienie zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju 
zamówienia.  
W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki 
wprowadzenia zmian: 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach, zakresie i na 
warunkach określonych poniżej. 3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni, w tym zmianę terminów częściowych 
przewidzianych w umowie: 1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę 
wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 2) w razie 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu należytej 



staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż siła wyższa; 4. Przewiduje 
się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia: 1) w przypadku 
wycofania przez Wykonawcę lub producenta produktu objętego przedmiotem umowy i 
wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta na rynek polski nowego produktu pod 
warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi wycofanemu oraz może być stosowany 
w miejsce produktu wycofanego, co Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem, a 
łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 2) w przypadku zmian w 
obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie w 
szczególności zmiany podatku VAT, o ile zmiany te mają bezpośredni wpływ na 
postanowienia umowy; 3) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych 
określonych w formularzu cenowym (nie więcej niż 20%), przy czym cena jednostkowa 
danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie. 5. 
Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez 
zastąpienie zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju 
zamówienia.  

 


