
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85149-2016 z dnia 2016-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na obsługę serwisową oraz bieżące naprawy 
sprzętu endoskopowego i laparoskopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określony jest w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Pakiet 1 i 2
Termin składania ofert: 2016-06-22

Numer ogłoszenia: 93611 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85149 - 2016 data 14.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, 
fax. 087 621 96 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
•Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
•W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 3000,00 zł (słownie: trzy 
tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może 
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z późn. zm. ). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ 
O/Ełk 74203000451110000001038710 do terminu składania ofert..
•W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: A) Pakiet 1 - 
1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) b) Pakiet 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) c) Pakiet 2A - 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74203000451110000001038710 do terminu 
składania ofert..

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85149&rok=2016-06-14

