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Ogłoszenie nr 540235282-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

Jaroszowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608541-N-2020 

Data: 10/11/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Krajowy numer

identyfikacyjny 29421400000000, ul. Kolejowa  1 a, 32-310  Jaroszowiec, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 32 6428090, 32 6428031, e-mail sekretariat@wschp.pl, faks 326 428 100. 

Adres strony internetowej (url): https://www.wschp.pl/ 

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: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona

wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.). 8.2. Wadium wnosi

się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych,

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 8.3. Uwaga: Wadium

wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego,
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poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące

elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres

związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. wskazanie gwaranta

poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż

poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej

kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto

Zamawiającego: Alior Bank S.A. 65 2490 0005 0000 4600 0007 1744 powołując się na nazwę

postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy

zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa

wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków)

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku

Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w

tym samym miejscu, w którym składana jest oferta lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z

oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7.

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu

powyższych obowiązków. 

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na

temat wadium 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być

zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.). 8.2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1.

pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach

bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej,

poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno

zawierać następujące elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub

gwarancji przez cały okres związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia

lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na

pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6.
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nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie

pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Alior Bank S.A. 65 2490 0005

0000 4600 6007 1744 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę

banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione

wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed

upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym

Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty

wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu, w którym składana jest

oferta lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy

dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie

wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-25, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-27, godzina: 09:00, 


