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Ogłoszenie nr 540086328-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541970-N-2019
Data: 26/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie , Krajowy numer
identyfikacyjny 43102941200000, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 815 328 932, e-mail przetargi@rckik.lublin.pl, faks 815 325 318.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-07, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-10, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy działający w formie towarzystwa
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ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie
wzajemności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na
automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy dla Pakietów I oraz II na takich
samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży
Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o
nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy działający w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie
zawarta na zasadzie wzajemności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Zamawiający dopuszcza
możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany
dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. 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. 2)terminu
realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy
do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy; 3)zakresu
działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od
dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1
pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144
ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i
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zastąpienia go nowy wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144
ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 9)nastąpi zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów
i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne; Zmiana z pkt 9) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w
sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Prawo opcji dla Pakietów I oraz II 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z
prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich
samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży
Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o
nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane
zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. 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. 2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na
skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub
przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej
umowy; 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych
usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art.
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144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki
określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowy wykonawcą po spełnieniu jednej
z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich
wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których
łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie 9)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne; Zmiana z pkt 9) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w
sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
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