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Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550092-N-2018

Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w

Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44200  

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl,

faks 324 291 225.

Adres strony internetowej (url):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.szpital.rybnik.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9.

W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na

zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150 000,00 zł. przed

upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2018 r. przed godz. 10:00. Zamawiający

przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny

całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto podanej w formularzu cenowym – załącznik nr 1.1)
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na zasadach określonych w Ustawie.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany

wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 150

000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2018 r. przed godz. 10:00.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto podanej w formularzu

cenowym – załącznik nr 1.1) na zasadach określonych w Ustawie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7.

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dla

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu należy: do oferty - dołączyć oświadczenie o braku

podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru

dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców,

którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Formularz

oferty 1.1 Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1. do niniejszej

specyfikacji); 1.2 Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego (wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 1.2. do niniejszej specyfikacji);

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: do oferty - dołączyć oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru

dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców,

którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.

Formularz oferty 1.1 Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1. do

niniejszej specyfikacji); 1.2 Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2. do niniejszej specyfikacji); 1.3 Harmonogram

rzeczowo-finansowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść

wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości

150 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2018 r. przed godz.

10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany

wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w

wysokości 150 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2018 r.

przed godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

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

postępowaniu: Data: 2018-05-16, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-25, godzina: 10:00,
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