
Ogłoszenie nr 540130566-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.

Skawina:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561370-N-2020 

Data: 13/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 

Adres strony internetowej (url): http://www.mzu.skawina.com.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-21, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina:

09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.1 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie:

dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: , tj. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 25 : Bank Spółdzielczy w

Skawinie Nr 30 8600 0002 0000 0005 0728 0001 z dopiskiem: wadium do przetargu nr ZP-03-2020 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Uwaga: W

przypadku wnoszenia wadium w gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiający zaleca, aby pierwszy dzień ważności wadium

był dniem otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak

wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie później niż w terminie do dnia 2020-07-21 do godz. 9:00. Oferta wykonawcy,

którego wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona przez zamawiającego. Wadium

wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050

Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik podawczy – pok. 3. do dnia 2020-07-21 do godz. 9:00. Do oferty należy załączyć kopię wnoszonego

wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na

zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu



zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie:

dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: , tj. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 25 : Bank Spółdzielczy w

Skawinie Nr 30 8600 0002 0000 0005 0728 0001 z dopiskiem: wadium do przetargu nr ZP-03-2020 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Uwaga: W

przypadku wnoszenia wadium w gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiający zaleca, aby pierwszy dzień ważności wadium

był dniem otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak

wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie później niż w terminie do dnia 2020-07-24 do godz. 9:00. Oferta wykonawcy,

którego wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona przez zamawiającego. Wadium

wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050

Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik podawczy – pok. 3. do dnia 2020-07-24 do godz. 9:00. Do oferty należy załączyć kopię wnoszonego

wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na

zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 43. Kolor zabudowy – pomarańczowy (oranż) 

W ogłoszeniu powinno być: 43. Kolor zabudowy – pomarańczowy (oranż) Zamawiający dopuszcza również kolor biały. 

 
Drukuj


