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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3 USTAWY PZP: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy PZP, jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).
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W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Zamawiający nie będzie żądał od

Wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VI. pkt 1 SIWZ,

składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

I. W zakresie zadania nr 1 i 2: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w

trybie natychmiastowym w przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania

usługi, 2) odmowy realizacji usługi przez Wykonawcę lub pięciokrotnej nieterminowej

realizacji usługi przekraczających każdorazowo 0,5 godzin, 3) nie zawarcia przez Wykonawcę

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 13 niniejszej

umowy, 4) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy, 5) gdy Wykonawca świadczyć będzie usługę środkiem transportu, personelem albo z

wykorzystaniem sprzętu nie spełniającego wymagań określonych niniejszą umową, SIWZ lub

przepisami prawa, w szczególności w razie wykonywania umowy po upływie 2 miesięcy od

jej zawarcia z wykorzystaniem środków transportu, co do których brak jest zezwolenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako

uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w

związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1 pkt. 12

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym, 6) nie przedstawienie na

żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym dokumentów, o których mowa w

§ 13 ust. 2.; 2. Oprócz przypadków przewidzianych w § 10 ust.1 umowy, Zamawiający może

rozwiązać umowę w następujących przypadkach: 1) likwidacji bądź ograniczenia działalności

jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiejkolwiek przyczyny, 2) w przypadku nie

podpisania bądź wygaśnięcia umowy na rok 2017 i/lub 2018 z Narodowym Funduszem
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Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.; 3. O świadczenie Zamawiającego o

odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. II. W zakresie

zadania nr 3 i 4: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie

natychmiastowym w przypadkach: 1) je żeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi,

2) odmowy realizacji usługi przez Wykonawcę lub pięciokrotnej nieterminowej realizacji

usługi przekraczających każdorazowo 0,5 godzin, 3) nie zawarcia przez Wykonawcę

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 13 niniejszej

umowy, 4) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy, 5) gdy Wykonawca świadczyć będzie usługę środkiem transportu, personelem albo

z wykorzystaniem sprzętu nie spełniającego wymagań określonych niniejszą umową, SIWZ

lub przepisami prawa.; 2. Oprócz przypadków przewidzianych w § 10 ust.1 umowy,

Zamawiający może rozwiązać umowę w następujących przypadkach: 1) likwidacji bądź

ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiejkolwiek

przyczyny, 2) w przypadku nie podpisania bądź wygaśnięcia umowy na rok 2017 i/lub 2018

z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.; 3. O

świadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z

uzasadnieniem. III. W zakresie zadania nr 5: Zamawiającemu przysługuje prawo

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach: 1) je żeli Wykonawca nie

rozpoczął wykonania usługi, 2) odmowy realizacji usługi przez Wykonawcę, lub

pięciokrotnej nieterminowej realizacji usługi przekraczających każdorazowo 0,5 godzin, 3)

nie zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o

której mowa w § 13 niniejszej umowy, 4) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych

do wykonania przedmiotu umowy, 5) gdy Wykonawca świadczyć będzie usługę środkiem

transportu, personelem albo z wykorzystaniem sprzętu nie spełniającego wymagań

określonych niniejszą umową, SIWZ lub przepisami prawa, w szczególności w razie

wykonywania umowy po upływie 2 miesięcy od jej zawarcia z wykorzystaniem środków

transportu, co do których brak jest zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji na używania pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu

drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia

lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca

1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym, 6) nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego

w terminie przez niego wskazanym dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2.; 2. Oprócz

przypadków przewidzianych w § 10 ust.1 umowy, Zamawiający może umowę rozwiązać w
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przypadku: 1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych

Zamawiającego z jakiejkolwiek przyczyny, 2) w przypadku nie podpisania bądź

wygaśnięcia umowy na 2017 i/lub 2018 z Narodowym Funduszem Zdrowia na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.; 3. O świadczenie Zamawiającego o

rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, poprzez

przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 9, w przypadku: 1) nie

zrealizowania zamówienia w okresie określonym w § 9 umowy, strony mogą przedłużyć

okres realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości umowy, jednak nie dłużej niż o 3

miesiące, 2) skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, przedłużenie terminu

realizacji prawa opcji, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.; 2. Oprócz okoliczności

wskazanych w ust. 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.; 3.

Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej ze

Stron umowy roszczenia o zmianę umowy.; 4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z

przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do

wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno

zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2)

uzasadnienie dokonania zmiany umowy.; 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4

stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.; 6. Zmiana umowy

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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