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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  135117 - 2011 data 11.05.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 

41 30 111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 94 460,00zł (słownie: sto 

piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 

określonego w punkcie 1, rozdziału X niniejszej specyfikacji. 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 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 (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 94 460,00zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 1, rozdziału X niniejszej specyfikacji. 

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 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 (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 

275 ze zm.)..  
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