
Ogłoszenie nr 540023810-N-2019 z dnia 06-02-2019 r. 

Bielsk Podlaski: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 664068-N-2018  

Data: 21/12/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 5058492400000, ul. 

ul. Kleszczelowska  1, 17100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8332760, 

8332763, e-mail zamowienia@spzoz-bielsk.pl, faks 858 332 760.  

Adres strony internetowej (url): www.spzoz-bielsk.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 40.000,00 PLN (słownie – czterdzieści tysięcy 

złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z 

oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku „Z” z 

dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób 

zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku Podlaskim” do dnia 11.02.2019 r. do godz. 09:00.  

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania 

ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 40.000,00 PLN (słownie – czterdzieści 

tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w 



pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 

1462 1845 3474 9000 0003, z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na „Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa budynku „Z” z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z 

zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” do dnia 19.02.2019 r. do godz. 09:00.  

 

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: 2019-02-11, godzina: 10:00  

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

postępowaniu: Data: 2019-02-19, godzina: 10:00 


