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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190969-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2020/S 081-190969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 063-150377)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Tel.:  +48 598405206
Faks:  +48 598405380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZP/7/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego SIWZ.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:
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— analizator do badań parametrów krytycznych,
— analizator do badań biochemicznych,
— analizator immunochemiczny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 063-150377

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących
istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie
warunki ich wprowadzenia dotyczące:
1) terminu;
2) podatku VAT;
3) zmian w zakresie przedmiotu umowy.
Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ.
Powinno być:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:
1) terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zaistnienia siły wyższej;
b) wstrzymania dostawy (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19,
o ile taki wpływ wystąpił w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 poz. 567); w przypadku uchylenia lub zmiany ww. przepisów po dniu złożenia ofert stosuje się
według wyboru stron zarówno przepisy nowe oraz dotychczasowe w brzmieniu na dzień składania ofert;
c) terminu usunięcia wad i usterek z przyczyn wskazanych w lit. a-b;
— o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z
uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy.
Strony określają, że przez siłę wyższą w rozumieniu lit. „a” rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia
w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i
których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy,
mobilizację, embargo dotyczącego dostaw i usług przedmiotu umowy, zamknięcie granic dla przepływu towarów
i usług dotyczącego przedmiotu umowy. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;
2) zmiany ceny:
a) na skutek zmiany po dniu złożenia oferty obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności
te powodują konieczność zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy w całości lub części, wg obowiązujących
stawek podatku VAT, przy czym cena netto jest stała przez cały okres obowiązywania umowy;
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b) podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu złożenia oferty, a
przed dniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w całości lub części, jeżeli wskutek zmian koszty
Wykonawcy ulegną odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
matematycznie przeliczone przy uwzględnieniu zmian wskazanych w zdaniu pierwszym,
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; sposobu spełnienia
świadczenia w przypadku gdy:
a) z powodu okoliczności i na zasadach wskazanych w ust. 1 lit. c, który to zapis stosuje się odpowiednio;
b) gdy zaoferowany sprzęt lub urządzenie w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający
dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych
niż określonych przez Wykonawcę w ofercie, w takim przypadku zmiana nie powoduje wzrostu ceny ofertowej,
terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ; Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w formie pisemnej, iż sprzęt określony w § 1 umowy został wycofany z produkcji (dystrybucji) lub
producent sprzętu zaprzestał jego produkcji; Wykonawca zobowiązany jest przekazać wydany przez producenta
lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu,
Wykonawca jest zobowiązany jednocześnie przedstawić propozycję zmian zaoferowanego urządzenia lub
sprzętu przy uwzględnieniu parametrów nie gorszych niż w złożonej ofercie.
2. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z
określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
3. W żadnym wypadku postanowień ust. 1 nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron
roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy.
4. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz
wymaga zgody drugiej strony.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Powinno być:
Data: 09/07/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 10:10
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


