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Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 509147-N-2019

Data: 31/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul.

ul. Szpitalna  1, 41-219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url):

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.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 6000 zł; 2. Wadium należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498

0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: ZP-2200-11/19 USŁUGA TRANSPORTOWA W

ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO 3. Wadium musi być wniesione do

Zamawiającego przed terminem składania oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: a)

pieniądza (przelew), b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

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

gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez
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podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz.

978 i 1240). 4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby

kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. 4.2. W przypadku wnoszenia

wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien

dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej

rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach

określonych w ustawie Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w

ustawie pzp.

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

wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 600,00 zł; 2. Wadium

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer

konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: ZP-2200-11/19 USŁUGA

TRANSPORTOWA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO 3. Wadium musi być

wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 4. Wadium może być

wnoszone w formie: a) pieniądza (przelew), b) poręczeń bankowych lub poręczeniach

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

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e)

poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.,

poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji

należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul.

Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. 4.2.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej

staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za

termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium

na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zamawiający zwróci wadium na

zasadach określonych w ustawie Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach

określonych w ustawie pzp.
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