
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium

Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ORION W CIECHOCINKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910855711

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warzelniana 1

1.4.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542839100

1.4.8.) Numer faksu: 542836370

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanatoriummswia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sanatoriummsw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023746/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 13:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00018147/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą: 
2021-06-25

Po zmianie: 
2021-07-02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł.2. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 08.03.2021 r. do godz. 10.00 znajdzie się
narachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania
ofertą tj. do dnia 05.04.2021 r. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
nrROR 83 1130 1075 0002 6156 5520 0004Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data
wpływu na rachunek bankowy zamawiającego); - gwarancjach bankowych; -
gwarancjachubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do
oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznymprzez wystawcę dokumentu. 4. W przypadku wnoszenia przez WYKONAWCĘ
wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone
zgodnie zobowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanieich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA ORION w Ciechocinku, - określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności
gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w sytuacjach określonych
wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 5. W przypadku gdy WYKONAWCA nie wniósł wadium, lub wniósł je
w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związaniaofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp. 7. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

Po zmianie: 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł.2. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 08.04.2021 r. do godz. 10.00 znajdzie się
narachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania
ofertą tj. do dnia 08.05.2021 r. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
nrROR 83 1130 1075 0002 6156 5520 0004Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data
wpływu na rachunek bankowy zamawiającego); - gwarancjach bankowych; -
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gwarancjachubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do
oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznymprzez wystawcę dokumentu. 4. W przypadku wnoszenia przez WYKONAWCĘ
wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone
zgodnie zobowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanieich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA ORION w Ciechocinku, - określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności
gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w sytuacjach określonych
wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 5. W przypadku gdy WYKONAWCA nie wniósł wadium, lub wniósł je
w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związaniaofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp. 7. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 10:00

Po zmianie: 
2021-04-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 10:15

Po zmianie: 
2021-04-08 10:15
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