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SPROSTOWANIE 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dyrektywa 2014/23/UE 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Dyrektywa 2014/25/UE 

Dyrektywa 2009/81/WE 

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub modyfikacja ogłoszeń prowadzi do znaczącej zmiany warunków

konkurencji, konieczne jest przedłużenie początkowo przewidzianych terminów lub wszczęcie nowego

postępowania. 

 
 
 
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: 

 
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adresy 

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu/

Dyrektywa 2014/23/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/25/UE

Dyrektywa 2009/81/WE
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SEKCJA II: PRZEDMIOT 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

Oficjalna nazwa:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

Bytomska 62

Miejscowość:

Piekary Śląskie

Kod pocztowy:

41-940

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

-

Tel.:

-

E-mail:

sekretariat@urazowka.piekary.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL

Adresy internetowe:

Glówny adres:

https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy:

-

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

II.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Utrzymanie czystości i obsługa pozamedyczna

Numer referencyjny:

SZP.270-62/2019

II.1.2) Główny kod CPV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

 
 
 
SEKCJA VII: ZMIANY 

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

Główny kod CPV

90900000

Uzupełniający kod CPV

[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej w Samodzielnym

Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-

940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-11-08

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Inne środki

-

Login TED eSender: TED08

Logowanie jako klient TED eSender

-

Dane referencyjne ogłoszenia

2019-001785

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S

2019/S 202-491596

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2019-10-14
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VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję

zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
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VII.2) Inne dodatkowe informacje 

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst

III

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Strony przewidują możliwość
dokonania zmiany zawartej Umowy w
przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych
właściwych organów - w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub
faktycznego,
2) siłą wyższą - rozumianą jako
wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub części.
Cd. w załączniku nr 10 do siwz

1. Strony przewidują możliwość
dokonania zmiany zawartej Umowy w
przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych
właściwych organów - w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub
faktycznego,
2) siłą wyższą - rozumianą jako
wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub części.
W razie wystąpienia siły wyższej Strony
Umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu
swoich zobowiązań umownych,
powstałego na skutek działania siły
wyższej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia zakresu świadczonych
Usług i w związku
z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku: wystąpienia prac
remontowych, inwestycyjnych, zmian
organizacyjnych u Zamawiającego,
wyłączenia pomieszczeń (budynków) z
eksploatacji, zmian w metodzie
zarządzania, potrzebach zamawiającego..
3. Zmniejszenie wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w pkt. 2 nastąpi
proporcjonalnie do okresu wyłączenia
wykonywania Usługi oraz zmniejszenia
zakresu (powierzchni), na której
wykonywana jest Usługa.
4. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności
wskazanych w ust. 2
z miesięcznym wyprzedzeniem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

IV.2.2) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału

2019-11-18 09:00 2019-11-25 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

2019-11-18 12:00 2019-11-25 11:00
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