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Ogłoszenie nr 540132483-N-2020 z dnia 21-07-2020 r. 
Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 554149-N-2020  
Data: 08/07/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Krajowy numer identyfikacyjny 27124103800000, ul. ul. Głowackiego  10, 
40-052  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 827 333, e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl, faks 
327 827 333.  
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.katowice.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6.2  
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-24, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.1.2  
Punkt: Informacja na temat wadium:  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2020 do godz.: 10:00 Nie wniesienie wadium w w/w terminie 
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. Forma wadium Wadium wnosi 
się przed upływem terminu składania ofert 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 (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005 tytułem: „Wadium w 
sprawie nr: 22/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do 
dnia 24.07.2020 do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta. Wadium 
wnoszone w formie innej, niż pieniężna. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu 
zabezpieczenie interesu zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością 
jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium 
wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca 
wraz z ofertą winien je wnieść w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta. W związku z powyższym w 
przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji 
ubezpieczeniowych oraz poręczeń 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 winno ono uwzględniać 
wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze 
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zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze 
żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności 
gwarancji/poręczenia. Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Zwrot wadium. Zwrot wadium 
nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. Zatrzymanie wadium Zatrzymanie wadium nastąpi w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść 
przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2020 do godz.: 10:00 Nie wniesienie wadium w w/w 
terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. Forma wadium 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 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 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno 
zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005 tytułem: 
„Wadium w sprawie nr: 22/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto 
Zamawiającego do dnia 03.08.2020 do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania 
konta. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium 
ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być 
czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak 
wadium wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej 
Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta. W związku z 
powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji 
ubezpieczeniowych oraz poręczeń 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 winno ono uwzględniać 
wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze 
zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze 
żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności 
gwarancji/poręczenia. Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Zwrot wadium. Zwrot wadium 
nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. Zatrzymanie wadium Zatrzymanie wadium nastąpi w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.4  
Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia  
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace budowlane" 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki: dokumentacja projektowa oraz 
specyfikacje techniczne.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace budowlane" 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z modyfikacjami z dnia 2020.07.21 oraz załączniki: 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne.  
 
II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.4  
Punkt: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.4  
Punkt: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy którą zawrze z wykonawcą. 


