
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 205605-2011 z dnia 2011-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu wewnątrzzakładowego na terenie 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie. 2. Do szczegółowych obowiązków 

Wykonawcy należeć... 

Termin składania ofert: 2011-08-08  

Numer ogłoszenia: 212987 - 2011; data zamieszczenia : 05.08.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  205605 - 2011 data 29.07.2011 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:  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) zmiany stawki podatku VAT - 

odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług do których mają zastosowanie zmienione 

przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

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) zmiany stawki podatku 

VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług do których mają zastosowanie 

zmienione przepisy, przy czym zmianie z tego powodu może ulec wyłącznie wynagrodzenia w wysokości 

brutto, wynagrodzenie w wysokości netto pozostanie bez zmian, 2) wystąpienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 
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lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikająca z tej przyczyny zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

 

 

 

Page 2 of 2

2011-08-05http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=212987&rok=20...


