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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34362-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jastrzębie-Zdrój
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej BZP/38
/382-6/16w poniższym zakresie: Zadanie (część) 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) oraz
ubezpieczenie sprzętu...
Termin składania ofert: 2016-02-26

Numer ogłoszenia: 40372 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34362 - 2016 data 16.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zmiana w
obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego
postępowania, 2. zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością
dostosowania do niej umowy, 3.zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że
w odniesieniu do niniejszej umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego oraz
ich pracowników i członków rodzin. 4.Wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia na skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu poszczególnych składników
majątku w trakcie realizacji zamówienia. Wartości majątku będą aktualizowane zgodnie z zapisami Klauzuli
automatycznego pokrycia,.
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.
zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem
niniejszego postępowania, 2. zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością
dostosowania do niej umowy, 3.zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że
w odniesieniu do niniejszej umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego oraz
ich pracowników i członków rodzin. 4.Wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia na skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu poszczególnych składników
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majątku w trakcie realizacji zamówienia. Wartości majątku będą aktualizowane zgodnie z zapisami Klauzuli
automatycznego pokrycia- dotyczy Załącznika 9 a) - Wzór umowy - Zadanie ( część 1).
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