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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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Numer: 506512-N-2020

Data: 27/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasnobród, Krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja  36, 22-440 

Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, faks

0-84 660 7692.

Adres strony internetowej (url): www.krasnobrod.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w

wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z
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2019 r. poz. 310 z poź.zm.). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego

terminu składania ofert, tj. do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium

w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą

wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie

Nr 38, rachunek pomocniczy DEPOZYT nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 z dopiskiem

„Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. 5. Z treści dokumentu wadialnego

potwierdzającego wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno wynikać

jednoznacznie, iż wystawca zobowiązuje się do wypłaty wadium w sposób nieodwołalny,

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności

wskazanych (art. 46 ust.1 pkt 4a i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie

wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z poź.zm.). 3. Wadium musi być

wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.02.2020 r. do

godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę

uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie

Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38, rachunek pomocniczy DEPOZYT nr 38 9639

0009 2002 0057 6879 0003 z dopiskiem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę

postępowania. 5. Z treści dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w

formie poręczenia lub gwarancji powinno wynikać jednoznacznie, iż wystawca zobowiązuje

się do wypłaty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie

Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych (art. 46 ust.1 pkt 4a i 5)

ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 10:00,
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