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Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504400N2017
Data: 09/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny
29293600000, ul. ul. Gliwicka 33, 44201

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, email

zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169.
Adres strony internetowej (url): www.bip.psychiatria.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w zakresie Pakietu 1: w wysokości 30
000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w zakresie Pakietu 2: w wysokości 1 100,00 zł (słownie:
tysiąc sto złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
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rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z adnotacją
„Wadium do DZp.DGt.142.4.2017”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego
dokonanie przelewu. 4. UWAGA: Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,
które znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) kwotę gwarancji; 3) termin ważności gwarancji w
formule: „od dnia …………… do dnia ……………”; 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa
podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w zakresie Pakietu 1: w
wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w zakresie Pakietu 2: w wysokości 1 100,00 zł
(słownie: tysiąc sto złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z adnotacją
„Wadium do DZp.DGt.142.4.2017”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego
dokonanie przelewu. 4. UWAGA: Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,
które znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) kwotę gwarancji; 3) termin ważności gwarancji w
formule: „od dnia …………… do dnia ……………”; 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
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pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa
podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data:20170519, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data:20170523, godzina 09:30
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