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Ogłoszenie nr 500173748-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Środa Wielkopolska:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 592082-N-2018 

Data: 20/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer

identyfikacyjny 30856000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000   Środa Wielkopolska, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks

612 853 645. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: IV.I.2. 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej

poniżej: Pakiet nr 1: 13.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), Pakiet nr 2: 2.600,00 zł

(słownie: dwa tysiące siedemset złotych), Pakiet nr 3: 1.400,00 zł (słownie: tysiąc pięćset

złotych), Pakiet nr 4: 600,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 2. Wadium należy

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub

kilku następujących formach: a) pieniądzu, 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j..: Dz. U. z 2018

r. poz. 110). 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank PKO BP nr rachunku: 22 1440 1101 0000 0000 1584 9045 z dopiskiem:

wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Zakup i dostawa aparatury medycznej” nr

postepowania ZP/11/18 Pakiet nr…….. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli

w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści

wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art.

46 ust. 5 PZP. Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym

wzór nr 6 do IDW. 6.. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone: a) w

oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz b) w kopii dołączonej do

oryginału oferty Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z

art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 7.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy: a) nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku

lub instytucjiubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie

przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/

poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożona przez niego

ofertą), e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

określonej poniżej: Pakiet nr 1: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych), Pakiet nr 2:

2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), Pakiet nr 3: 1.400,00 zł (słownie: tysiąc

czterysta złotych), Pakiet nr 4: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). 2. Wadium należy wnieść

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
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kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

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

udzielonych 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 (t.j..: Dz. U. z 2018 r. poz.

110). 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank PKO BP nr rachunku: 22 1440 1101 0000 0000 1584 9045 z dopiskiem:

wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Zakup i dostawa aparatury medycznej” nr

postepowania ZP/11/18 Pakiet nr…….. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli

w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści

wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art.

46 ust. 5 PZP. Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym

wzór nr 6 do IDW. 6.. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone: a) w

oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz b) w kopii dołączonej do

oryginału oferty Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z

art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 7.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy: a) nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku

lub instytucjiubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie

przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/

poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożona przez niego

ofertą), e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

 


