
 
 

 
 

INFORMACJA 
Zmiana w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ do postępowania 02/PN/2020 

Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddziału Pediatrii i Wewnętrznego o windę, na terenie działki nr 

1/4 w obrębie ewidencyjnym 9 [Nr 0004] w jednostce ewidencyjnej Tczew – M [221401_1] 

 

Z dnia: 24-02-2020r. 

 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, 

www.szpitaletczewskiesa.pl 
 

 

Niniejszym, wprowadza się zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19-02-2020r oraz Ogłoszeniu o 

Zamówieniu do niniejszego postępowania. 

 

 

I. W części IX SIWZ: 

 

1. W pkt. 5 zmodyfikowano zapis dotyczący dokumentu wniesienia wadium w formie niepieniężnej. 

 

Przed zmianą:  

 

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 

83-110 Tczew. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych  w punkcie 2 lit b) – 2 lit d) wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego. Za 

oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

Po zmianie (zapis obowiązujący) 

 

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 

83-110 Tczew. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych  w punkcie 2 lit b) – 2 lit d) wymaga się dołączenia 

do oferty oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.  W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niż w 

pieniądzu, Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją gwarancji / poręczenia lub 

innego dokumentu przewidzianego w ustawie PZP i niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy z treści dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, wynikał będzie obowiązek poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z ich realizacją 

przez Zamawiającego, ten uzna taki dokument za wadliwy, nie spełniający wymagań Zamawiającego.  

 

 

Zmodyfikowano analogicznie zapisy dotyczące wadium w Ogłoszeniu o Zamówieniu z dnia 19-02-2020r. z siedziby 

Zamawiającego, a także w Ogłoszeniu o Zamówieniu nr 514217-N-2020 z dnia 19-02-2020r., opublikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 540032877-N-2020 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ogłoszenia o którym mowa w art. 40, ust. 1 PZP oraz SIWZ ze zmianami (prawidłowy zapis lub dopisany oznaczono kolorem 

czerwonym, zapis nieaktualny przekreślono),  opublikowane zostały na stronie www Zamawiającego w zakładce „Przetargi” 

w miejscu dotyczącym przedmiotowego postępowania Odpowiednio w rubrykach o nazwie „Ogłoszenie”, „SIWZ” Z 

DOPISKIEM „ZMIANA”. 
 

 

Zatwierdzam: Kierownik Zamawiającego – Maciej Bieliński 

http://www.szpitaletczewskiesa.pl/

