
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168985-2015 z dnia 2015-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzebnica

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zamawiającego zlokalizowanych przy ul.

Prusickiej 53-55 w Trzebnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz

cenowy

Termin składania ofert: 2015-11-27

Numer ogłoszenia: 172325 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168985 - 2015 data 18.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, fax. 71

3121498.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących

przypadkach i określonych warunkach: 1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu,

nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks do umowy

może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku określonym § 10 ust. 2 lit. c) oraz w § 4 ust. 3 i

4 wzoru umowy; 3) zmiana ilości sprzedaży energii w związku ze zmianą ilości punktów poboru energii wynikającą

z likwidacji danego punktu poboru np. w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności.

W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących

przypadkach i określonych warunkach: 1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu,

nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby ,aneks do

niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w przypadku

określonym poniżej w pkt 3) oraz w § 4 ust. 3 i 4 wzoru umowy, 3) zmiana ilości sprzedaży energii w związku ze

zmianą ilości punktów poboru energii wynikającą z likwidacji danego punktu poboru np. w związku z zaprzestaniem

prowadzenia działalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015
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godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul.

Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora.
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