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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564573-N-2020 

Data: 21/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

31466100000000, ul. ul. 24 Kwietnia  5, 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska,

tel. 774 062 566, e-mail przetargi@e-szpital.eu, faks 774 062 567. 

Adres strony internetowej (url): http://www.e-szpital.eu/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.1.2) 

W ogłoszeniu jest: Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w

wysokości: pakiet nr 1 – 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset zł 00/100 gr), pakiet nr 2 –

4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed

upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt XIV.1 SIWZ. 3. Forma

wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w

następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego); 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 09.11.2000r. o utworzeniu



Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i

1240). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy)

Wykonawca dołącza do oferty kopię dowodu jego wpłaty. Na poleceniu przelewu zaleca się

wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2019.13 oraz nr pakietu/ -ów, na które

Wykonawca składa ofertę. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BNP Paribas, numer

konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie

data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. W

ofercie (formularzu ofertowo-cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na

jakie Zamawiający dokona jego zwrotu. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji: a)

z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie

wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, - odpowiedzialność za

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i

ust. 5 Pzp, b) Wymagane jest złożenie oryginału dokumentu (w formie pisemnej w postaci

papierowej) w Dziale Ekonomiczno-finansowym pok. nr 9 (od poniedziałku do piątku w godz.

7:00 do 14:35) w budynku Dyrekcji SP ZOZ, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, do

upływu terminu składania ofert; kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art.

46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego

oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść

wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset zł 00/100 gr),

zadanie nr 2 – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być

wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt XIV.1

SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie

wadium w następujących formach: a) w pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy



wskazany przez Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r.

poz.978 i 1240). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem na rachunek

bankowy) Wykonawca dołącza do oferty kopię dowodu jego wpłaty. Na poleceniu przelewu

zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2020.12 oraz nr zadania/ -ń, na

które Wykonawca składa ofertę. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BNP Paribas,

numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. O wniesieniu wadium w terminie decydować

będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany

powyżej. W ofercie (formularzu ofertowo-cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać

numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu. 5. Wadium wnoszone w formie

poręczeń / gwarancji: a) z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać: - nieodwołalne i

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty

wadium, - odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez

Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, b) Wymagane jest złożenie oryginału

dokumentu (w formie pisemnej w postaci papierowej) do upływu terminu składania ofert; 6.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46

Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego oferta

została wybrana: − odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; − nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; − zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 


