
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 143685-2014 z dnia 2014-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 1.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

- działalność pozamedyczna, 1.3.... 

Termin składania ofert: 2014-07-11 

 

Numer ogłoszenia: 147625 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143685 - 2014 data 03.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, 

woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się 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 1. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany 

dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, zmiany terminu realizacji 

zamówienia oraz zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez 

Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi 

aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o 

jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie 

naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 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 1. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania za obustronna zgodą, zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=143685&rok=2014-07-03


Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz 

zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W 

przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy 

potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej 

ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona 

przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji w Wojewódzkim Specjalistycznym 

Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2.. 

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

postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 20:30, miejsce: Biuro Dyrekcji w Wojewódzkim 

Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 

2.. 

 
 


