
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 137565-2011 z dnia 2011-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 

złotych) z przeznaczeniem na spłatę subrogacji, na okres 3 lat. 

Termin składania ofert: 2011-05-23  

Numer ogłoszenia: 144235 - 2011; data zamieszczenia : 20.05.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  137565 - 2011 data 13.05.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1).  

W ogłoszeniu jest:  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA 

KREDYTU OBROTOWEGO..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA 

KREDYTU OBROTOWEGO /POŻYCZKI.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) 

z przeznaczeniemna spłatę subrogacji, na okres 3 lat..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego/ pożyczki na kwotę 2 000 000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę subrogacji, na okres 3 lat..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).  

W ogłoszeniu jest:  INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do 

podejmowania zobowiazań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa 

lub innych dokumentów. 3.Umowa spółki cywilnej - jeżeli Wykonawca jest spółka cywilną. 4. 

Harmonogram spłat kredytu opracowany na podstawie punktu 3 SIWZ..  
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W ogłoszeniu powinno by ć: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w 

pkt III.5) 1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające 

je do podejmowania zobowiazań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów 

prawa lub innych dokumentów. 3.Umowa spółki cywilnej - jeżeli Wykonawca jest spółka cywilną. 4. 

Harmonogram spłat kredytu / pożyczki opracowany na podstawie punktu 3 SIWZ..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).  

W ogłoszeniu jest:  ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne 

zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) okoliczności nieprzewidzianych w chwili 

zawarcia umowy lub są korzystne dla Kredytobiorcy, 2) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia tj. 

odsetek lub prowizji należnych Bankowi lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia, 3) zmiany przepisów 

prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy..  

W ogłoszeniu powinno by ć: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień 

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) okoliczności 

nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zmawiającego, 2) zmniejszenia 

wysokości wynagrodzenia tj. odsetek lub prowizji należnych Wykonawcy lub zmiany terminów spłat 

wynagrodzenia, 3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 31.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.  
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