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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 620684-N-2018  
Data: 24/09/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 
31340800000, ul. ul. Szpitalna  13, 33-100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 
14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  
Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 9)  
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 
19 miesięcy od dnia podpisania umowy. W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy 
Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w Urzędzie Miasta Tarnowa. W terminie 
do 18 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na 
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia 
zawarte w ww. decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych. Termin realizacji 
zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót 
budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot 
zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu 
zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. W terminie do 10 tygodni od dnia 
podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w Urzędzie Miasta 
Tarnowa. W terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o 
pozwoleniu na budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i 
zalecenia zawarte w ww. decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych. Termin 
realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia 
robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą 
przedmiot zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
 
 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 1.2)  
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Przystępujący do przetargu Wykonawca jest 
zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 268 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 
osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania 
ofert tj. do dnia 23.10.2018r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 
wymienionych poniżej formach: • 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2018r., poz. 110) 1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 
0001 do dnia 30.09.2018r, a od dnia 01.10.2018r na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 
84 1020 2892 0000 5602 0684 0641, z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-
75/18. 2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej 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 (Dz. U. z 2018r., poz. 110), Wykonawca winien złożyć w formie 
oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w 
formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych 
dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.2.4 SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. 
Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. OFERTA 
WYKONAWCY, KTÓRY NIE WNIÓSŁ WADIUM LUB WNIÓSŁ GO W SPOSÓB 
NIEPRAWIDŁOWY ZOSTANIE ODRZUCONA. Wadium będzie zwrócone w terminie i na 
warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione 
w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Przystępujący do przetargu 
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 268 000,00 zł (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.10.2018r. do godz. 10:00. Wadium może być 
wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: • 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110) 1. wadium wnoszone w formie 
pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w 
Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 do dnia 30.09.2018r, a od dnia 
01.10.2018r na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641, 
z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-75/18. 2. wadium wnoszone w formie 
poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 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 (Dz. U. z 2018r., poz. 
110), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. 



E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku 
oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.2.4 
SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:30. OFERTA WYKONAWCY, KTÓRY NIE WNIÓSŁ 
WADIUM LUB WNIÓSŁ GO W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY ZOSTANIE 
ODRZUCONA. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 
ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
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: 2018-10-23, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2018-10-30, godzina: 10:00 


