
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 154069-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz 

z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku.... 

Termin składania ofert: 2016-08-10 

 

Numer ogłoszenia: 173591 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154069 - 2016 data 25.07.2016 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 

Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169. 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od 

Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na 

rachunku Zamawiającego) w wysokości: 15 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. o-Rybnik 

24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z dopiskiem: Wadium do DZp.DI.DGt.460.1.2016; 

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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.2.1) SIWZ. 

Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku 

wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został 

załączony do oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie 

niepieniężnej należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, 

ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze Pracownika ds. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154069&rok=2016-07-25


Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 10.08.2016 r. do godziny 9.30. Okres 

ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności 

zobowiązania jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach 

określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od 

Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na 

rachunku Zamawiającego) w wysokości: 15 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. o-Rybnik 

24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z dopiskiem: Wadium do DZp.DI.DGt.460.1.2016; 

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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.2.1) SIWZ. 

Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku 

wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został 

załączony do oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie 

niepieniężnej należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, 

ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze Pracownika ds. 

Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 16.08.2016 r. do godziny 9.30. Okres 

ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności 

zobowiązania jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach 

określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, budynek Administracji, 

Biuro Pracownika ds. zamówień publicznych - II piętro pokój nr 17... 



 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, budynek Administracji, 

Biuro Pracownika ds. zamówień publicznych - II piętro pokój nr 17.. 

 

 


