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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Krajowy numer
identyﬁkacyjny 29246800000000, ul. Aleja Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4243600, 4243604, e-mail
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl, faks 91 4221 898.
Adres strony internetowej (url): http://www.krwiodawstwo.szczecin.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: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z postanowieniami §8 i §8
(1). §8 1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w
zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc
mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas trwania
przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o
wystąpieniu ww. przeszkód; 3) gdy wystąpią przeszkody techniczne (np. brak dostępności)
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uniemożliwiające realizację Umowy poprzez dostawę zaoferowanych zestawów ﬁltracyjnych. W
takiej sytuacji Zamawiający może dopuścić zakup asortymentu równoważnego tj. spełniającego
w stopniu minimalnym wymagania SIWZ np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów
innego producenta o innej nazwie handlowej. Uwaga: Zmiana numeru katalogowego producenta
nie stanowi zmiany umowy; 4) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminowych
upustów promocyjnych dla Klientów. W takim przypadku, na okres trwania promocji zmianie
ulegną ceny jednostkowe asortymentu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Powyższe nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 5) Zamawiający w terminie 12 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy nie wykorzysta ilości objętych niniejszą umową. W takiej sytuacji
Zamawiający może zmienić termin obowiązywania umowy o czas niezbędny do wyczerpania
ilości określonych w umowie, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Strony dopuszczają możliwość
zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy
stosowne zmiany weryﬁkujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące
nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy. 3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o
zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). §8 (1) 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a także terminu realizacji
pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku
występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub
dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19. 2. Strony
informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony
umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich
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obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku
z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w
przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do
których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na
wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3)
poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4) wstrzymania lub trudności w zakresie
realizacji dostaw; 3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy. 4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności
przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na wydłużeniu terminu
jej obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem realizacji zamówień, o którym mowa
w §8 (1) ust. 4 pkt. 2 Umowy, a także zmianę terminu realizacji pojedynczych zleceń o którym
mowa w §3 ust. 2 Umowy. 2) czasowe zawieszenie realizacji zamówień tj. wykonywania
umowy, 3) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i
odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. Zmiana terminu wykonania
umowy lub lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić o czas trwania
przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. W
przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, zmiana może nastąpić o czas niezbędny
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do wyczerpania ilości określonych w umowie. 6. Strona wnioskująca o zmianę umowy
przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej
wykonanie. 7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich
umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub
jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania
umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 8. W przypadku dokonania zmiany umowy,
jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy,
wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w
sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej
korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z
postanowieniami §8 i §8 (1). §8 1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 1) gdy
ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) gdy wystąpią
przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęski
żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu
o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3) gdy wystąpią przeszkody techniczne (np. brak
dostępności) uniemożliwiające realizację Umowy poprzez dostawę zaoferowanych zestawów
ﬁltracyjnych. W takiej sytuacji Zamawiający może dopuścić zakup asortymentu równoważnego
tj. spełniającego w stopniu minimalnym wymagania SIWZ np. towarów w zamiennym
opakowaniu lub towarów innego producenta o innej nazwie handlowej. Uwaga: Zmiana numeru
katalogowego producenta nie stanowi zmiany umowy; 4) W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę terminowych upustów promocyjnych dla Klientów. W takim przypadku, na okres
trwania promocji zmianie ulegną ceny jednostkowe asortymentu wskazanego w ofercie
Wykonawcy. Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 5) Zamawiający w terminie
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy nie wykorzysta ilości objętych niniejszą umową. W
takiej sytuacji Zamawiający może zmienić termin obowiązywania umowy o czas niezbędny do
wyczerpania ilości określonych w umowie, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Strony dopuszczają
możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron
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ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt
ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu
umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryﬁkujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie
umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też
kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy,
określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 3. Żadnej ze stron
Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na
zawarcie aneksu). §8 (1) 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich
jej zakresach (w tym w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a także
terminu realizacji pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego)
w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację
zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.
2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich
obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku
z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w
przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do
których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na
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wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3)
poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11
ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4)
wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw; 5) innych okoliczności, które
uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. 2a. W
przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w
ust. 2 pkt 1–5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oświadczenia tych wykonawców. 3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności
związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w
szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na
wydłużeniu terminu jej obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem realizacji
zamówień, o którym mowa w §8 (1) ust. 4 pkt. 2 Umowy, a także zmianę terminu realizacji
pojedynczych zleceń o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy. 2) czasowe zawieszenie realizacji
zamówień tj. wykonywania umowy, 3) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 4) zmianę zakresu
świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowały każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. Zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania
skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu
obowiązywania umowy, zmiana może nastąpić o czas niezbędny do wyczerpania ilości
określonych w umowie. 6. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 7. Wykonawca i
podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej
umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo
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zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić
zakres wzajemnych świadczeń. 8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne
niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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