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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00–14:00
Tel.:  +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks:  +48 324291225
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni
Numer referencyjny: TAG-92-US/1-2017

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest: usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków
wraz z dzierżawą obiektu kuchni
2. Specyfikację usługi określają załączniki:
Zał 1A – Formularz cenowy,
Zał 1.B.1. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zał 1.B.2. - Opis szczegółowy wymaganych diet,
Zał 1.B.3. - Info dotyczące obiektów wraz z wyposażeniem, będących przedmiotem dzierżawy.
Zał 1.B.4. - Info dotyczące mediów energetycznych i warunków współpracy technicznej.
Zał 1.B.5. - Info o osobach, dla których Wykonawca z dniem rozpoczęcia realizacji usługi staje się w trybie art.
231 K p stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
1.B.5.1. Pismo Impel Catering „Company”
1.B.5.1. Pismo Impel Catering „Company”
1.B.5.2. Regulamin Pracy Niro
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1.B.5.3. Regulamin Wynagradzania Niro
Zał 1B.6. - Szkic wydzierżawianej nieruchomości
Zał 1B.7. – Zał określający sposób rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Zał 1B.8. – Polityka ochrony środowiska
Szczeg opis w dokumencie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-021988
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 034-061955
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/02/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postęp. jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w
dokumencie określającym sposób przeprowadzenia postępowania oraz
w Ustawie w wysokości 103 245,19 PLN przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.3.2017 przed
godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bank zamawiającego w BGŻ BNP Paribas
S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. (decydująca jest konkretna godzina uznania rach bank
zamaw poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank Zamawiając.
Powinno być:
Wykonawca przystępujący do postęp. jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w
dokumencie określającym sposób przeprowadzenia postępowania oraz
w Ustawie w wysokości 103 245,19 PLN przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.3.2017 przed
godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bank zamawiającego w BGŻ BNP Paribas
S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. (decydująca jest konkretna godzina uznania rach bank
zamaw poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank Zamawiając.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Zamiast:
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


