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TAM-958/3-PN/109-2018      Rybnik, dnia 08.11.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup wyposa żenia do realizacji inwestycji „ Zakup sprz ętu i aparatury medycznej 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybn iku ” 

(zamówienie nr TAM-956-PN/109-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 06.10.2018 r., 

pod nr 2018/S 193-435809 
 

 
W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wpłaty wadium, Zamawiający informuje, że 

wymagana kwota wadium w niniejszym postępowaniu to kwota 6 200,00 zł, co jest zgodne z 
załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Formularz oferty” oraz zgodne z 
informacją podaną w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 193-435809 ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Z uwagi na rozbieżny zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VI – 
Wymagania dotyczące wadium, Zamawiający modyfikuje brzmienie zdania pierwszego jak niżej: 

  
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach 

określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 6 200,00 zł  przed upływem 
terminu składania ofert.  
 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin 

otwarcia ofert, który ustalony został na dzie ń 13.11.2018 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie 
konieczno ść zachowania zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 38 ust.1 pkt1) oraz 
wytycznymi opisanymi w art. 12a ustawy z dnia 29 st ycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń 
publicznych, Zamawiaj ący, z uwagi na fakt, i ż nie jest to zmiana istotna, przedłu ża termin 
składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 14.11.20 18 r. do godziny 11.00 Termin otwarcia 
ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 11.10 . 

 
 
  


