
 
 

 

Ogłoszenie nr 540403980-N-2021 z dnia 18.01.2021 r. 

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 774408-N-2020 

Data: 31/12/2020 

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 

Punkt: 1.1 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający 

wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert tj. do dnia 21.01.2021 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: 

37/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 

21.01.2021 do godz. 10:00. (...) 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 40.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 28.01.2021 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: 

37/PNP/DOT/2020” Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 

28.01.2021 do 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: 21.01.2021, godzina: 10:00, 

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

postępowaniu: Data: 28.01.2021, godzina: 10:00, 


