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                                                 Parczew, dnia 07.05.2012r.  
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 
 
 
1. Dnia 07.05.2012r. w Załączniku Nr 5 Wzór umowy Zamawiający wykreśla w § 2 ust. 8: 

 
8. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 niniejszej umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji 

umowy zaistnieje sytuacja, w której cena produktów będących przedmiotem umowy 

stanie się wyższa niż cena wynikająca z art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12.05.2011 

r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 122, poz. 696 z późn. 

zm.) z dniem zaistnienia takiej sytuacji, cena jednostkowa brutto/netto takiego/takich 

produktów ulega obniżeniu tak, aby nie przewyższała ceny wynikającej z przepisów 

w/w ustawy z dnia 12.05.2011 r. W celu potwierdzenia powyższej okoliczności Strony 

umowy sporządzą stosowny aneks do umowy. Jeżeli jednak Wykonawca odmówi 

podpisania w/w aneksu do umowy cena jednostkowa (ceny jednostkowe) 

uwzględniająca przedmiotową obniżkę będzie obowiązywała od dnia, o którym mowa 

wyżej bez podpisania aneksu do umowy.  

W związku z tym dotychczasowy ust. 9 w § 2 otrzymuje numerację 8. 

 

2. Dnia 07.05.2012r. w Załączniku Nr 5 Wzór umowy Zamawiający wykreśla w § 7 ust. 4: 

 

4. Wykonawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, o którym mowa w § 2 ust 8. Wykonawca ma prawo rozwiązania umowy 

ze skutkiem natychmiastowym (bez prawa Zamawiającego do naliczania kar 

umownych) w części dotyczącej produktu (produktów), którego/których cena 

jednostkowa miałaby ulec obniżeniu zgodnie z § 2 ust. 8 umowy. 
 
 
         Podpisał:                 
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