
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 440554-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefoniczne i faksowe) w sieci telefonii stacjonarnej zgodnie ze standardami

technicznymi Euro ISDN na rzecz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ przy ul

Abramowickiej 2 w...

Termin składania ofert: 2013-11-06

Numer ogłoszenia: 448426 - 2013; data zamieszczenia : 04.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  440554 - 2013 data 29.10.2013 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 OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

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

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

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszczalne są wyłącznie zmiany wynikające z: 1)

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla

Zamawiającego, 2) dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego w

szczególności związanych z potrzebą uruchomienia nowych linii telefonicznych i numerów telefonów, zmian

numerów telefonów, po cenach jednostkowych wynikających z oferty. 3) obniżenia cen świadczonych usług

przez Wykonawcę lub zmiany planów taryfowych, stosowanych przez Wykonawcę pozwalające na obniżenie

kosztów połączeń, bądź też okresowych promocji w tym zakresie..

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

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

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszczalne są wyłącznie zmiany wynikające z: 1)

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla

Zamawiającego, 2) dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego w

szczególności związanych z potrzebą uruchomienia nowych linii telefonicznych i numerów telefonów, zmian

numerów telefonów, po cenach jednostkowych wynikających z oferty, 3) obniżenia cen świadczonych usług

przez Wykonawcę lub zmiany planów taryfowych, stosowanych przez Wykonawcę pozwalające na obniżenie

kosztów połączeń, bądź też okresowych promocji w tym zakresie, 4) zmian stawki podatku VAT w odniesieniu
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do usług będących przedmiotem umowy - zmiana będzie dotyczy usług do których mają zastosowanie

zmienione przepisy, zmiana będzie możliwa począwszy od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów,

zmiana będzie polegać na zmianie cen jednostkowych brutto, ceny netto pozostaną bez zmian..

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:

06.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin..

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

ofert: 07.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Kancelaria Szpitala ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin..
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