
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 301739-2011 z dnia 2011-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Zadanie 1 obejmuje: 1. Wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 

Abramowickiej 2 i Abramowickiej 4B, w terminach uzgodnionych i ustalonych przez strony w harmonogramie przed 

podpisaniem umowy i... 

Termin składania ofert: 2011-11-28  

Numer ogłoszenia: 305121 - 2011; data zamieszczenia : 22.11.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  301739 - 2011 data 18.11.2011 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 umowy w 

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

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy, pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) 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, 2) konieczności dostosowania postanowień umowy do 

obowiązujących przepisów prawa, 3) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki 

podatku VAT, 4) dostosowania zakresu usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego w szczególności 

poprzez zmianę ilości lub wielkości pojemników bądź zmianę terminów świadczenia usług, o ile nie 

wpływa to na zmianę cen jednostkowych przewidzianych w załączniku nr 2 lit. a) do SIWZ, 5) 

waloryzacji: a) cen jednostkowych przewidzianych w załączniku nr 2 lit. a) do SIWZ, b) maksymalnego 

wynagrodzenia przewidzianego w § 5 ust. 1, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy, po 

upływie każdego pełnego roku obowiązywania umowy, w oparciu o ostatni roczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiany, o których 
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mowa w ust. 2 pkt. 5 będą dokonywane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wykaz 

obowiązujących cen jednostkowych, wskaźnik waloryzacji oraz wykaz zwaloryzowanych cen 

jednostkowych, a także wyliczenie dotyczące waloryzacji maksymalnego wynagrodzenia tj. określenie 

kwotowo części umowy, która została dotychczas zrealizowana, kwoty pozostałej do wykorzystania 

maksymalnego wynagrodzenia oraz zastosowanego wskaźnika inflacji..  

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

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

zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy, pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) 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, 2) konieczności dostosowania postanowień umowy do 

obowiązujących przepisów prawa, 3) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki 

podatku VAT, 4) dostosowania zakresu usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego w szczególności 

poprzez zmianę ilości lub wielkości pojemników bądź zmianę terminów świadczenia usług, o ile nie 

wpływa to na zmianę cen jednostkowych przewidzianych w załączniku nr 2 lit. a) do SIWZ, 5) 

waloryzacji: a) cen jednostkowych przewidzianych w załączniku nr 2 lit. a) do SIWZ, b) maksymalnego 

wynagrodzenia przewidzianego w § 5 ust. 1, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy, po 

upływie każdego pełnego roku obowiązywania umowy, w oparciu o ostatni roczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny, 6) wystąpienia zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa /w tym obwieszczeń wydanych na podstawie 

stosownych rozporządzeń/ bądź aktów prawa miejscowego w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - stosownie do tych zmian 

względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiany, o których mowa w ust. 2 

pkt. 5 będą dokonywane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wykaz obowiązujących cen 

jednostkowych, wskaźnik waloryzacji oraz wykaz zwaloryzowanych cen jednostkowych, a także 

wyliczenie dotyczące waloryzacji maksymalnego wynagrodzenia tj. określenie kwotowo części umowy, 

która została dotychczas zrealizowana, kwoty pozostałej do wykorzystania maksymalnego 

wynagrodzenia oraz zastosowanego wskaźnika inflacji..  
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