
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113010-2009 z dnia 2009-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szpitala na zakład opieki 
zdrowotnej - przychodnia dla dorosłych oraz dla dzieci chorych/zdrowych. Kody CPV: 
45111200-0, 45262500-6, 45410000-4, 45430000-0, 45420000-7, 45442100-8, ...
Termin składania ofert: 2009-05-12 

Numer ogłoszenia: 73961 - 2009; data zamieszczenia: 12.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113010 - 2009 data 20.04.2009 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, fax. 077 4801171.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III III.1. 
• W ogłoszeniu jest: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI 
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu 
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium do dnia: 12.05.2009r., godz. 9.30 w 
wysokości: 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych ) 1. Wadium może być wnoszone 
w: - pieniądzu ; - poręczeniu bankowym lub poręczeniu 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 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109 poz. 1158 z późn. zm.) ; Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 
12.05.2009r. do godz. 9.30 na konto w : Bank Zachodni WBK S.A. numer r-ku 48 1090 
2183 0000 0001 0422 9527 z dopiskiem wadium -przebudowa (liczy się data wpływu na 
ww. konto) Dla potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopię dokumentu w 
ofercie.. 

• W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI 
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu 
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium do dnia: 18.05.2009r., godz. 11.00 w 
wysokości: 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych ) 1. Wadium może być wnoszone 
w: - pieniądzu ; - poręczeniu bankowym lub poręczeniu 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 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 



109 poz. 1158 z późn. zm.) ; Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 
18.05.2009r. do godz. 11.00 na konto w : Bank Zachodni WBK S.A. numer r-ku 48 1090 
2183 0000 0001 0422 9527 z dopiskiem wadium -przebudowa (liczy się data wpływu na 
ww. konto) Dla potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopię dokumentu w 
ofercie.. 


