
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 185351-2012 z dnia 2012-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu/ pożyczki* na kwotę 2 500 000,00 zł (słownie: dwa 

miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zamawiającego. 

Termin składania ofert: 2012-09-05  

Numer ogłoszenia: 324854 - 2012; data zamieszczenia : 31.08.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  185351 - 2012 data 28.08.2012 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 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 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) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia tj. odsetek lub prowizji należnych Wykonawcy 

i/lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia, 3) zmiany harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki* w tym 

zmiany wysokości rat lub terminów spłaty kredytu/pożyczki* z uwzględnieniem wpływu tych zmian na 

zmianę wysokości wynagrodzenia, 4) zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu/pożyczki poprzez 

wprowadzenie dodatkowego sposobu zabezpieczenia ponad przewidziany w umowie lub zmiany 

przewidzianego sposobu zabezpieczenia na inny, 5) 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 Zamawiający przewiduje możliwość 
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dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 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) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia tj. odsetek 

należnych Wykonawcy i/lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia, 3) zmiany harmonogramu spłaty 

kredytu/pożyczki* w tym zmiany wysokości rat lub terminów spłaty kredytu/pożyczki* z uwzględnieniem 

wpływu tych zmian na zmianę wysokości wynagrodzenia, 4) zmiany sposobu zabezpieczenia 

kredytu/pożyczki poprzez wprowadzenie dodatkowego sposobu zabezpieczenia ponad przewidziany w 

umowie lub zmiany przewidzianego sposobu zabezpieczenia na inny, 5) zmiany przepisów prawa w 

zakresie dotyczącym przedmiotu umowy..  
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