
Ogłoszenie nr 500141894-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.

Jabłonka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573735-N-2018

Data: 15/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, Krajowy numer

identyfikacyjny 49198495800000, ul. ul. 3 Maja  7, 34480   Jabłonka, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 18 264 20 21, e-mail spzoz@spzozjablonka.pl, faks 18 264 20 21.

Adres strony internetowej (url): www.spzozjablonka.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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca może

wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.poz.1804 z późn.zm) 3. Wadium w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e46cfd55-d144-4b1c-908f-0a35...

1 z 4 2018-06-21, 10:26



pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 82 8798

0002 0000 0000 1876 0001 w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania

SPZOZ.1.ZP.2018) 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia

wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku

wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Orawskie Centrum

Zdrowia, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka – w pok. 20 (I piętro) lub dołączyć do oferty. Oryginał

gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego

zwrot zgodnie z ustawą. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w

SIWZ spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy

Pzp. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.

do dnia 25-06-2018 roku do godz. 12:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub

nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5

ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2

pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert; 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca

,którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
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wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45

ust. 6 ustawy, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z

2014 r.poz.1804 z późn.zm) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto

Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 82 8798 0002 0000 0000 1876 0001 w tytule

przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania SPZOZ.1.ZP.2018) 4. W przypadku

wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin

uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż

pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed

upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej – Orawskie Centrum Zdrowia, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka –

w pok. 20 (I piętro) lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być

umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6. Nie

wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie

oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Wadium musi być

wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13-07-2018

roku do godz. 12:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy

oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy Pzp. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy

Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

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

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których

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

wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
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wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 11.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca ,którego oferta

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Jezyk polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-13, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Jezyk polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka, pok. 21 (I piętro) dnia 25-06-2018 roku,

godz. 12.05

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka, pok. 21 (I piętro) dnia 13-07-2018 roku,

godz. 12.05
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