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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów 

medycznych  

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

        Działając na podstawie art. 38  ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r.  ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wprowadzające następujące zmiany:  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści  - załącznik nr 3 „Projekt umowy”: 

 

Skreśla się w całości postanowienia § 7 – postanowienia końcowe: 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:  

1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy pzp. na zasadach 

określonych w tym przepisie 

2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami 

zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z 

produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej  nie wyższej niż określona w 

niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w 

umowie, 

3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami 

zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z 

produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w 

niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik 

produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy, 

4) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości 

w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został 

przedłużony, nie może być dłuższy niż 4 lata. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy. 

3. W przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub 

wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy o parametrach nie gorszych niż określone w 

przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastąpienia produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy na 

produkt/wyrób o cenie niższej. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

(dotyczy grup…..)/W przypadku przedłużenia czasu obowiązywania umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 4 

strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

(dotyczy grup: ….) 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. 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,. 

c. 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. 

5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 następuje na pisemny wniosek jednej ze stron.  
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6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy 

o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b. strona składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności strona będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. b. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które strona obowiązkowo ponosi w związku z 

zmianą wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 4 lit. c strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy 

o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym albo ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne albo zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności strona będzie zobowiązana 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a zmianą zasad, o których mowa 

w ust. 4 lit. c. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które strona obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt. c. 

9. Zmiana wynagrodzenia następuje jedynie o wartość, o jaką ulegną zmianie koszty związane bezpośrednio z 

realizacją, pozostałej do wykonania, na chwilę podpisania aneksu, części zamówienia. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia należy do 

strony składającej wniosek pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez drugą stronę. 

11. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia strona może wystąpić w terminie 30 dni od zajścia okoliczności, o 

których mowa w ust. 4. 

12. Zmiana wynagrodzenia następuje od chwili podpisania stosownego aneksu, z zastrzeżeniem zmiany wysokości 

stawki VAT, w którym to wypadku zmiana następuje z chwilą wejścia w życie stawki VAT. 

13. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeśli dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

15. W przypadku określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

odszkodowawcze, a jedynie prawo do wynagrodzenia za wykonaną cześć umowy. 

16. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązane polubownie przez 

strony. 

17. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu przez strony jego rozstrzygniecie strony poddają Sądowi 

powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Ustawy kodeks cywilny. 

19. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 3 

egz. dla Zamawiającego. 

 

w zamian wprowadza się nowy zapis § 7 – który otrzymuje następujące brzmienie 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 ustawy pzp,  na zasadach 

określonych w tym przepisie, 

2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami 

zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych  z 

produktami/wyrobami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz ceny nie wyższej niż określona w 

niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w 

umowie, 
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3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami 

zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z 

produktami/wyrobami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz ceny nie wyższej niż określona w 

niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik 

produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy. 

4) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości 

w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został 

przedłużony, nie może być dłuższy niż 4 lata. 

2. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy.   

3. W przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub 

wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy o parametrach nie gorszych niż określone w 

przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastąpienia produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy na 

produkt/wyrób o cenie niższej. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

(dotyczy grup…..)/W przypadku przedłużenia czasu obowiązywania umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 4 

strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

(dotyczy grup: ….): 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. 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, 

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. 

5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 następuje na pisemny wniosek jednej ze stron.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b. strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy 

o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności strona będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. b. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które strona obowiązkowo ponosi w związku z 

zmiana wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 4 lit. c strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności strona będzie zobowiązana 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a zmianą zasad, o których mowa w 

ust. 4 lit. c. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które strona obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt. c. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 4 lit. d strona składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w 

szczególności strona będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą wynagrodzenia 

umownego, a zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. d. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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realizacji zamówienia, które strona obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w 

ust. 4 lit. d. 

10. Zmiana wynagrodzenia następuje jedynie o wartość, o jaką ulegną zmianie koszty związane bezpośrednio z 

realizacją, pozostałej do wykonania, na chwilę podpisania aneksu, części zamówienia. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia należy do 

strony składającej wniosek pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez drugą stronę. 

12. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia strona może wystąpić w terminie 30 dni od zajścia okoliczności, o których 

mowa w ust. 4. 

13. Zmiana wynagrodzenia następuje od chwili podpisania stosownego aneksu, z zastrzeżeniem zmiany stawki VAT,  

która wchodzi w życie z chwilą zmiany tej stawki. 

14. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeżeli dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.  W przypadku określonym w ust. 15 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

odszkodowawcze, a jedynie prawo do wynagrodzenia za wykonaną cześć umowy. 

17. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązane polubownie przez 

strony. 

18. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu przez strony jego rozstrzygniecie strony poddają Sądowi 

powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Ustawy kodeks cywilny. 

20. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 3 

egz. dla Zamawiającego. 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ  

 

 – Rozdział XI – „Miejsce i termin składania ofert” 

 

skreśla się zapis: 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć  

elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem 

wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk do dnia  08.10.2019 r. do godz. 

09:00. 
 

w zamian wprowadza się następujący:   

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć  

elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem 

wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk do dnia  10.10.2019 r. do godz. 

09:00. 
 

 – Rozdział XVI – „Otwarcie ofert” 

skreśla się zapis: 

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter,  w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, dnia  08.10.2019 r. o godz. 11:00. 

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”  i  

otwarcie ofert.  

 

w zamian wprowadza się następujący:   

skreśla się zapis: 

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018 niski parter,  w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, dnia  10.10.2019 r. o godz. 11:00. 

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”  i  

otwarcie ofert.  

 

Zamawiający  

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk

