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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 200272-2015 z dnia 2015-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Chrobrego w Malborku. Z pracami
sieciowymi wiąże się również rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w rejonie ul. Chrobrego, pl. Waryńskiego. Zakres
prac na...
Termin składania ofert: 2015-08-21

Numer ogłoszenia: 213408 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200272 - 2015 data 06.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork, woj.
pomorskie, tel. 055 2723627, 2723628, fax. 055 2725524.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium
dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 24.000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto: 87 2030 0045 1110
0000 0038 1980 w BGŻS.A. o/Malbork; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
ubezpieczeniowych; d) gwarancjach bankowych; e) w 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 (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium należy wnieść do dnia
poprzedzającego dzień składania (otwarcia) ofert art. 45 ustawy UZP. Potwierdzoną kopię dowodu wpłaty
wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy
przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast
potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala
się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 24.000,00 zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące
złotych. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto: 87 2030 0045
1110 0000 0038 1980 w BGŻS.A. o/Malbork; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
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gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach bankowych; e) w 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 (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium należy wnieść do dnia
poprzedzającego dzień składania (otwarcia) ofert art. 45 ustawy UZP. Potwierdzoną kopię dowodu wpłaty
wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy
przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast
potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
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