
Ogłoszenie nr 500007059-N-2018 z dnia 10-01-2018 r. Zamość:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 636630-N-2017 
Data: 29/12/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Krajowy numer 
identyfikacyjny 605013400000, ul. Aleje Jana Pawła II  10, 22400   Zamość, woj. lubelskie, 
państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, faks 846 386 669. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital.zam.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: Zamawiający żąda wniesienia Wadium TAK Informacje na temat Wadium: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset
złotych ) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 
1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 16 
stycznia 2018r godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w 
wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty. 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia Wadium TAK Informacje na temat 
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.800,00 zł (słownie: siedem 
tysięcy osiemset złotych ) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 
1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 16 
stycznia 2018r godz. 12:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w 
wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty. 

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: 2018-01-16 godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu. Data: 2018-01-16 godzina: 12:00 


