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Ogłoszenie nr 540032248-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Rymanów-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510893-N-2020 

Data: 10/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 87205900000000, ul. ul.

Zdrojowa  48, 38-481  Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4357401,

4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, faks 134 357 475. 

Adres strony internetowej (url): http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Uzdrowisko-Rymanów. S.A.,

samochodu ciężarowego – szt. 1;parametry techniczne samochodu zostały szczegółowo opisane

w załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest również leasing finansowy, szczegóły

dotyczące leasingu zostały opisane w pkt. 2 podpunkt 4 SIWZ. Termin realizacji zamówienia do

100 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający informuje, że ubezpieczenie zakupionego

pojazdu pozostaje w zakresie Zamawiającego, który ponosi koszt tego ubezpieczenia.

Zamawiający nie ma obowiązku ubezpieczenia za pośrednictwem Wykonawcy. Wszystkie

pozostałe informacje znajdują się w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Uzdrowisko-Rymanów.

S.A., samochodu ciężarowego – szt. 1;parametry techniczne samochodu zostały szczegółowo
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opisane w załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest również leasing operacyjny,

szczegóły dotyczące leasingu zostały opisane w pkt. 2 podpunkt 4 SIWZ. Termin realizacji

zamówienia do 100 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający informuje, że ubezpieczenie

zakupionego pojazdu pozostaje w zakresie Zamawiającego, który ponosi koszt tego

ubezpieczenia. Zamawiający nie ma obowiązku ubezpieczenia za pośrednictwem Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe informacje znajdują się w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 1. Umowa, która zostanie będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała postanowienia Części II

pkt 2 SIWZ dotyczące zagwarantowania serwisu pojazdu oraz warunki leasingu jak również

Części II pkt 19 - postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy: 1) Wraz

z momentem zawarcia Umowy leasingowej wygenerowana będzie faktura VAT na całą wartość

zamówienia, w tym należny podatek VAT. Podatek VAT zostanie uiszczony w terminie 7 dni od

daty zawarcia Umowy leasingowej. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu

wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, który stanowić będzie załącznik

do umowy. Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie m.in. wszystkie kwoty wyrażone

w złotych, szczegółowe terminy i zasady płatności, z podziałem na część kapitałową i

odsetkową. 3) Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą, co najmniej jednej raty,

Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu odpowiedni termin

dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu

wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym 4)

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt odebrać przedmiot umowy od Wykonawcy. 5)

Gwarancja: a) Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu

zgodnej z gwarancją producenta na okres: min. 12 miesięczny licząc od daty pierwszej rejestracji

pojazdu b) Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonych

urządzeń. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. c) W okresie gwarancyjnym koszt

dojazdu serwisanta, naprawy oraz robocizny uwzględniającej również koszt części zamiennych i

eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy, d) W przypadku sprzeczności pomiędzy gwarancją

producenta, a postanowieniami w tym zakresie zawartymi w SIWZ i umowie, pierwszeństwo

mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, e) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków
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gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo

dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił

część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy

objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać, f) Odpowiedzialność

Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie

powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady

konstrukcyjne lub materiałowe. 1) Gwarancją nie są objęte: a) uszkodzenia i wad urządzenia

wynikłe na skutek: b) eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego niezgodnej z jego

przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia,

mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, c) samowolnych napraw, przeróbek lub

zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa

(pożar, wypadek, kolizja, itp.); e) materiały eksploatacyjne. f) do gwarancji w zakresie wad

prawnych odpowiednie zastosowanie mają zapisy powyższe. 7) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy

Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zastąpienia sprzętu, który ma

być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co

najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być

dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; b)

zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o

wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu i nie wpłynie

to na cel przetargu oraz wymogi kontraktowania; c) zmiany numeru konta bankowego w

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; d) zmiany oznaczenia podmiotów umowy; e) okres obowiązywania umowy; f) zmiany

harmonogramu spłaty g) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy również w przypadku

urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto pozostanie bez zmian. h)

Stosownie do przepisu artykułu 145 ust.1 i 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym -

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
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może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy. Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu łącznego

wynagrodzenia brutto, ustalonego w oparciu o pierwotne zapisy umowy, 8) Amortyzacji

przedmiotów leasingu – w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym dokonuje

Zamawiający. 9) Zamawiający informuje, że ubezpieczenie zakupionego pojazdu pozostaje w

zakresie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszt ubezpieczenia. Zamawiający nie ma

obowiązku ubezpieczenia za pośrednictwem Wykonawcy. 10) Wszelkie spory, które mogą

wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla

Zamawiającego. 11) Za datę zapłaty Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego

Wykonawcy wskazanego na fakturze. 12) Z chwilą podpisania przez Strony bezusterkowego

protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz

zgodność z umową, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia

przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn przez niego zawinionych. Powyższe nie dotyczy w

szczególności uszkodzeń rzeczy będących następstwem wad tkwiących w przedmiocie umowy

lub objętych gwarancją. 13) W przypadku niewykonania umowy w ustalonym terminie

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości umowy netto

za każdy dzień opóźnienia. Za dzień wykonania umowy strony uznają datę podpisania protokołu

przekazania danego przedmiotu leasingu potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego

kompletność oraz zgodność z umową oraz potwierdzającego wykonanie wszystkich obowiązków

z niej wynikających. 14) W przypadku opóźnienia w podjęciu działań serwisowych Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości umowy netto za każdy

dzień opóźnienia. 15) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy

Wykonawcy, bądź nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia

brutto. 16) Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 17) Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Umowa, która zostanie będzie podpisana w wyniku

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała

postanowienia Części II pkt 2 SIWZ dotyczące zagwarantowania serwisu pojazdu oraz warunki
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leasingu jak również Części II pkt 19 - postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawartej umowy: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie zgodnie z

harmonogramem opłat leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram

opłat leasingowych zawierać będzie m.in. wszystkie kwoty wyrażone w złotych, szczegółowe

terminy i zasady płatności, z podziałem na część kapitałową i odsetkową. 2) Jeżeli Zamawiający

dopuszcza się zwłoki z zapłatą, co najmniej jednej raty, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć

na piśmie Zamawiającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z

zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć

umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym 3) Zamawiający zobowiązuje się na własny

koszt odebrać przedmiot umowy od Wykonawcy. 4) Gwarancja: a) Wykonawca zapewnia

udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu zgodnej z gwarancją producenta na

okres: min. 12 miesięczny licząc od daty pierwszej rejestracji pojazdu b) Gwarancja ma

charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonych urządzeń. Koszty obsługi

gwarancyjnej ponosi Wykonawca. c) W okresie gwarancyjnym koszt dojazdu serwisanta,

naprawy oraz robocizny uwzględniającej również koszt części zamiennych i eksploatacyjnych

spoczywa na Wykonawcy, d) W przypadku sprzeczności pomiędzy gwarancją producenta, a

postanowieniami w tym zakresie zawartymi w SIWZ i umowie, pierwszeństwo mają zapisy

korzystniejsze dla Zamawiającego, e) Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant

dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił

część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy

objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać, f) Odpowiedzialność

Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie

powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady

konstrukcyjne lub materiałowe. 1) Gwarancją nie są objęte: a) uszkodzenia i wad urządzenia

wynikłe na skutek: b) eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego niezgodnej z jego

przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia,

mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, c) samowolnych napraw, przeróbek lub

zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa
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(pożar, wypadek, kolizja, itp.); e) materiały eksploatacyjne. f) do gwarancji w zakresie wad

prawnych odpowiednie zastosowanie mają zapisy powyższe. 7) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy

Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zastąpienia sprzętu, który ma

być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co

najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być

dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; b)

zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o

wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu i nie wpłynie

to na cel przetargu oraz wymogi kontraktowania; c) zmiany numeru konta bankowego w

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; d) zmiany oznaczenia podmiotów umowy; e) okres obowiązywania umowy; f) zmiany

harmonogramu spłaty g) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy również w przypadku

urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto pozostanie bez zmian. h)

Stosownie do przepisu artykułu 145 ust.1 i 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym -

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

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy. Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu łącznego

wynagrodzenia brutto, ustalonego w oparciu o pierwotne zapisy umowy, 8) Zamawiający

informuje, że ubezpieczenie zakupionego pojazdu pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Zamawiający ponosi koszt ubezpieczenia. Zamawiający nie ma obowiązku ubezpieczenia za

pośrednictwem Wykonawcy. 9) Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji umowy

rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 10) Za datę zapłaty Strony

ustalają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze. 11) Z chwilą

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność

przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową, na Zamawiającym spoczywa

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn przez

niego zawinionych. Powyższe nie dotyczy w szczególności uszkodzeń rzeczy będących

następstwem wad tkwiących w przedmiocie umowy lub objętych gwarancją. 12) W przypadku
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niewykonania umowy w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 0,05 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia. Za dzień wykonania

umowy strony uznają datę podpisania protokołu przekazania danego przedmiotu leasingu

potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową oraz

potwierdzającego wykonanie wszystkich obowiązków z niej wynikających. 13) W przypadku

opóźnienia w podjęciu działań serwisowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 0,05 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia. 14) W przypadku

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, bądź nieuzasadnionego

rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia brutto. 15) Jeżeli kara umowna z

któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami

Kodeksu cywilnego. 16) Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: VI 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data:2020-02-25, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-03-03, godzina: 10:00 


