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Katowice:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 577812-N-2020

Data: 21/09/2020

SEKCJA I; ZAMAWIAJACY

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, Krajowy numer identyfikacyjny

15447382000300, uL ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, woj. sl^skie, panstwo Polska, tel. (032)

7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (url); vAvw.nfz-katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.l) Tekst, ktory nale^ zmienic:

Mlejsee, w ktorym znajduje si^ zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: IL9

W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe: — Termin wykonania zamowienia; w okresie 24

miesi^cy, tj. od dnia 02.12.2020 r. do dnia 02.12.2022 r. Uruchomienie ushigi (rozpocz^cie

swiadczenia ushxgi) winno nast^pid najpoMej w dniu 01.12.2020 r. Zastrzega si?, iz jezeli

zawarcie umowy nast^pi po dniu 02,12,2020 r,, termin wykonania zamowienia zostanie

okreslony nast^puj^co: Uruchomienie uslugi (rozpocz?cie swiadczenia ushigi) nastqpi w ci^gu

14 dni od dnia zawarcia umowy „Wykonawca zobowiqzuje si? swiadczyc ushig? w okresie 24

miesi?cy licz^c od dma uruchomienia ushigi (zakonczenie swiadczenia ushigi nast^pi w dniu

odpowiadaj^cym nazw^ lub dat^ dniowi rozpocz?cia swiadczenia ushigi - zgodnie z art. 112

k.c.),

W ogioszeniu powinno bye: Informacje dodatkowe; — Termin wykonania zamowienia: od dnia
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02.12.2020 r., godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r., godz.24.00. Uruchomienie ushigi winno

nast^pic najpo^ej w dniu 01.12.2020 r. Zastrzega si^, izjezeli zawarcie umowy nastqpi po

dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamowienia zostanie okreslony nast^puj^co:

Uruchomienie ushigi nast^pi w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca

zobowi^je si? swiadczyc ushig? w okresie 24 miesi?cy licz^c od dnia nast?pnego po dniu

uruchomienia ushigi. Rozpocz?cie.swiadczenia nast^pi od godz. 0:00, dnia nast?pnego po dniu

uruchomienia ushigi; zakonczenie swiadczenia ushigi nastqpi o godz. 24:00, w dniu

poprzedzajqcym dzien odpowiadaj^cy nazw^ lub dat^ dniowi rozpocz?cia swiadczenia ushigi).

Miejsce, w ktorym znajduje si? zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczeni do udziahi w

post?powaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 11:00 (...)

W ogloszeniu powinno bye: Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczeni do udziahi

w post?powaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 11:00 (...)
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