Ogłoszenie nr 540002156-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.
Mełno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 639351-N-2019
Data: 2019-12-31 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Spółka Wodna w Grucie, Krajowy numer identyfikacyjny 870622860, ul. Gruta 244,
86-330 Mełno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564683121, 564683121, email c.cichocka@gruta.pl, s.kaminska@gruta.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gruta.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.gruta.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.6)
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT: 0,02
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 92. Wadium należy
wnieść w terminie do dnia 9 stycznia 2020 roku do godz. 9:00. 9.3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego 87 9484 1033 0600 2701 2006 0001jeżeli chcemy zabezpieczyć
ofertę wadium – to proszę wpisać konto/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 poz 310). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 92.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13 stycznia 2020 roku do godz. 9:00. 9.3. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego 87 9484 1033 0600 2701 2006 0001jeżeli chcemy
zabezpieczyć ofertę wadium – to proszę wpisać konto/ b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz 310). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na okres związania ofertą.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-09, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-13, godzina: 09:00,
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu w
załączniku nr 1 do SWIZ do postępowania Nr GSW.271.1.2019 w punkcie 15).

