
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 235565-2011 z dnia 2011-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych w ilości i asortymencie określonym w 

załączniku nr 2 do SIWZ. 

Termin składania ofert: 2011-09-12  

Numer ogłoszenia: 240677 - 2011; data zamieszczenia : 08.09.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  235565 - 2011 data 02.09.2011 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:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że 

zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, 

względem dostaw 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: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod 

warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki 

podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Ceny netto są 

niezmienne przez cały okres trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, do cen netto 

wynikających z niniejszej umowy zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu 

wystawienia faktury VAT. 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 
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Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany stawki 

podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT. Opłata najmu netto jest niezmienna przez 

cały okres trwania umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, do ceny miesięcznej najmu netto 

wynikającej z niniejszej umowy zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, obowiązujący w dniu 

wystawienia faktury VAT.  

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: 

12.09.2011 godzina 10:00, 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: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20- 442 Lublin.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.17).  

W ogłoszeniu jest:  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH CZEŚĆ Nr: 7 NAZWA: 

Zestaw 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa systemu do 

badań serologicznych z dostawą odczynników, wartość zamówienia poniżej 193 000 euro. CZEŚĆ Nr: 8 

NAZWA: Zestaw 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa aparatu 

Mini Vidas z dostawą odczynników,wartość zamówienia poniżej 193 000 euro..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZEŚĆ Nr: 7 NAZWA: 

Zestaw 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Najem systemu do badań 

serologicznych z dostawą odczynników, wartość zamówienia poniżej 193 000 euro. CZEŚĆ Nr: 8 

NAZWA: Zestaw 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Najem aparatu Mini 

Vidas z dostawą odczynników,wartość zamówienia poniżej 193 000 euro..  
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