
Numer ogłoszenia: 135376 - 2013; data zamieszczenia : 08.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  49165 - 2013 data 02.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013

4656290, fax. 013 4656290.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1.

W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: .Obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do

przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: zadanie nr 1- 21,00zł (

dwadzieścia jeden złotych) zadanie nr 2- 110,00zł ( sto dziesięć złotych) zadanie nr 3- 94,00zł (

dziewięćdziesiąt cztery złote) zadanie nr 4- 138,00zł ( sto trzydzieści osiem złotych) zadanie nr 5-

430,00zł ( czterysta trzydzieści złotych) zadanie nr 6- 284,00zł ( dwieście osiemdziesiąt cztery złote)

zadanie nr 7- 80,00zł ( osiemdziesiąt złotych) Forma wniesienia wadium.Wadium może być wniesione w

następujących formach:1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

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

1.gwarancjach bankowych,2.gwarancjach ubezpieczeniowych,3.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.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. 1. Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu.Płatne do dnia 10.04.2013 r. do

godz. 10.00, z dopiskiem Wadium nr SPZOZ PN 19 2013na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank

Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 0004 Do potwierdzenia kopią dowodu

wpłaty 2.Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. inne dokumenty wniesienia wadium

(poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem

Wadium nr SPZOZ PN 19 2013 , nie później jednak niż do dnia 10.04.2013 r. do godz. 10.00 i złożyć w

Sekretariacie SPZOZ Sanok Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)Oferta nie

zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Informacje

dodatkowe o wadium:a)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku

bankowego zamawiającego.b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.

46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium

wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez

Wykonawcę, a wniesionego w innej formie - w kasie Zamawiającego.c) Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu

pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium.d)Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium (zgodnie z art. 46

ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku), jeżeli w wyniku ostatecznego

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w terminie określonym przez zamawiającego.4. Zwrot wadium następuje:a) niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, wszystkim wykonawcą z wyjątkiem

wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w
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pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium)b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żąda noc niezwłocznie na wniosek

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,5. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami jeżeli:1) wykonawca, którego oferta została wybrana :a) odmówi podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy2) wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w

art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium..

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: .Obowiązek wniesienia wadium.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: zadanie nr 1-

21,00zł ( dwadzieścia jeden złotych) zadanie nr 2- 110,00zł ( sto dziesięć złotych) zadanie nr 3- 94,00zł (

dziewięćdziesiąt cztery złote) zadanie nr 4- 138,00zł ( sto trzydzieści osiem złotych) zadanie nr 5-

430,00zł ( czterysta trzydzieści złotych) zadanie nr 6- 284,00zł ( dwieście osiemdziesiąt cztery złote)

zadanie nr 7- 80,00zł ( osiemdziesiąt złotych) Forma wniesienia wadium.Wadium może być wniesione w

następujących formach:1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

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

1.gwarancjach bankowych,2.gwarancjach ubezpieczeniowych,3.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.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. 1. Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu.Płatne do dnia 11.04.2013 r. do

godz. 10.00, z dopiskiem Wadium nr SPZOZ PN 19 2013na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank

Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 0004 Do potwierdzenia kopią dowodu

wpłaty 2.Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. inne dokumenty wniesienia wadium

(poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem

Wadium nr SPZOZ PN 19 2013 , nie później jednak niż do dnia 11.04.2013 r. do godz. 10.00 i złożyć w

Sekretariacie SPZOZ Sanok Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)Oferta nie

zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Informacje

dodatkowe o wadium:a)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku

bankowego zamawiającego.b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.

46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium

wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez

Wykonawcę, a wniesionego w innej formie - w kasie Zamawiającego.c) Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu

pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium.d)Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium (zgodnie z art. 46

ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku), jeżeli w wyniku ostatecznego

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w terminie określonym przez zamawiającego.4. Zwrot wadium następuje:a) niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, wszystkim wykonawcą z wyjątkiem

wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w

pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium)b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żąda noc niezwłocznie na wniosek

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,5. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami jeżeli:1) wykonawca, którego oferta została wybrana :a) odmówi podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
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publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy2) wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w

art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.1.

W ogłoszeniu jest:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK. NR 3 Dnia 10.04.2013 r. godz.

11.00..

W ogłoszeniu powinno by ć: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod

adresem: Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II pok. nr 3.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.

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

10.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 -

SEKRETRIAT..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 11.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 -

SEKRETRIAT..
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