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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.szpitallipsko.pl 

 
Ogłoszenie nr 540087446-N-2020 z dnia 21-05-2020 r. 
 

Lipsko: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
 
Numer: 539988-N-2020 
Data: 14/05/2020 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 
67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 783 500, e-
mail 1400081@zoz.org.pl, faks 483 783 663. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitallipsko.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: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 
niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 2. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 
zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego z tym zastrzeżeniem że minimalna ilość zamówionego 
asortymentu to 30 %. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy – nawet częściowe. 4. Zamawiający 
dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian 
rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie 

ulegnie zmianie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot 
zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 6. Zamawiający dopuszcza 
obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 7. Zamawiający 
dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie 
ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W 
takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. Uwzględnienie 
nowej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie, zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających 
zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. 2. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 
zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego z tym zastrzeżeniem że minimalna ilość zamówionego 
asortymentu to 30 %. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy – nawet częściowe. 4. Zamawiający 
dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian 
rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie 
ulegnie zmianie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot 
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zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 6. Zamawiający dopuszcza 
obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 7. Zmiany 
umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i 
istoty umowy. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-22, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-27, godzina: 10:00, 
 

    
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


