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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540099896-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Budzyń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549965
Data: 21/05/2019

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budzyń, Krajo numer idenyfikajny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa 16 A, 54-840 Budzyń, woj. wieikopolskie, państwo Polska,
tel. 672 843 201, e-maił pjankowski@budrjn.pl, rn.grabarski@budzyn.pl, faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (ud): www.budzyn.ol

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
Itl) Tekst, który należy zapienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 4. W zalecści od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzć poprze złożenie do
.

oferty :1) oryginału kb kopii potwierdzonej za zgodność z orygnałem przez wykonawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym: dowodu
dokonania przeiewu lub 2) oyginału eiekt-oni.iego: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, porącenia
pieniężnego spółdseiaej kasy ocędnościowo kredytowej. poręczei:a udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-.siębiorczości. Oryginał elektroniczny powinien być opatrzony
kwaflrikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt
dokumentu, 3) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe I nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypiaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a 5 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 4. W zależnoścI od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze
złożenie do oferty : 1) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa wart. Gb ust. S pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-”sLęblorczości. 2) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe I
nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowrązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust. 4a 5 ustawy Pzp.
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