
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby EDM.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48

1.4.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-481

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 134357401

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056306/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 12:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00047180/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie:
jedenaście tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i
utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 18.06.2021r.), z
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wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2. ustawy Pzp.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c)
gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A z dopiskiem: Wadium – ,,Dostawa
sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby EDM znak sprawy DBI-02/21” - Nr rachunku:
92 1600 1462 1883 2178 6000 0001.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia,
należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6
ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. Treść
poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy: 1)
nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin
ważności gwarancji/poręczenia, 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/ poręczeniem, 6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne
żądanie w okolicznościach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.Zamawiający dokona zwrotu
wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w art.98 ust 1 - 5 ustawy
Pzp.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy
Pzp.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

Po zmianie: 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie:
jedenaście tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i
utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 20.06.2021r.), z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2. ustawy Pzp.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c)
gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A z dopiskiem: Wadium – ,,Dostawa
sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby EDM znak sprawy DBI-02/21” - Nr rachunku:
92 1600 1462 1883 2178 6000 0001.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia,
należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6
ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. Treść
poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy: 1)
nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin
ważności gwarancji/poręczenia, 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/ poręczeniem, 6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne
żądanie w okolicznościach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.Zamawiający dokona zwrotu
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wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w art.98 ust 1 - 5 ustawy
Pzp.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy
Pzp.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

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: 
2021-05-18 09:30

Po zmianie: 
2021-05-20 09:30

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

Przed zmianą: 
2021-05-18 10:00

Po zmianie: 
2021-05-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-18

Po zmianie: 
2021-06-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056306/01 z dnia 2021-05-17

2021-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby EDM.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48
	1.4.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój
	1.4.3.) Kod pocztowy: 38-481
	1.4.4.) Województwo: podkarpackie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.7.) Numer telefonu: 134357401
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056306/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 12:49

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00047180/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



