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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  153482 - 2011 data 10.06.2011 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 Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

- złoŜyć wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed Upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (naleŜy 

wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli do oferty zostanie 

dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych dostaw (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, kaŜda o wartości minimum 50 tys zł w 

przedmiocie dostawy wraz z montaŜem urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej) oraz 

dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie,.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku - złoŜyć wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed Upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie (naleŜy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ). - Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeŜeli do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, kaŜda o wartości 

minimum 30 tys zł w przedmiocie dostawy wraz z montaŜem urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody 

pitnej) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.  

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: 

28.06.2011r., godz. 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III piętro.  

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

lub ofert: 30.06.2011r. SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III 

piętro.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.2).  

W ogłoszeniu jest:  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach:49.  
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W ogłoszeniu powinno by ć: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach:28.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  II.1.3).  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wprowadzenie 

Ŝądania od Wykonawców zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to słuŜy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. W związku z powyŜszym 

do SIWZ zostaje dopisany dodatkowy rozdział: XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 1. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, złoŜenia przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny 

brutto podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pienięŜnym, 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.). 2. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, 

numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089. 3. Zabezpieczenie w innej formie niŜ pieniądz naleŜy 

złoŜyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niŜ pieniądz treść dokumentu stanowiącego 

zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli zamawiający 

wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. 5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 

ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie to zostanie wypłacone Wykonawcy 

po podpisaniu protokołu ostatecznego na podstawie pierwszych pozytywnych wyników badań wody 

przez właściwą Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Badanie przeprowadzi na swój koszt 

Wykonawca dla jednego wskazanego przez Zamawiającego punktu poboru wody w kaŜdym obiekcie..  
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