29.08.2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 303422  2016 z dnia 20160829 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 3013852016
Data: 17/08/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jana III
Sobieskiego 5, 14100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, tel. 896 429 800, faks
896 429 817.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 70.000,00 PLN
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia
20160901 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie
pieniądza: przelewem na konto: • PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602
0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w
dniu 20160901 o godz. 10:00. • w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia
bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; gwarancje
bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5
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uPzp) należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro – Biuro Zamówień Publicznych). W/w
poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z
siedzibą w Ostródzie 14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami
utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.
W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w
terminie do dnia 20160907 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6):
w formie pieniądza: przelewem na konto: • PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811
0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego
najdalej w dniu 20160907 o godz. 10:00. • w innych formach dopuszczonych ustawą
(poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45
ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro – Biuro Zamówień
Publicznych). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj.
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5,
muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z
przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 01/09/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 07/09/2006, godzina: 10:00,
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Zamknij
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