
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek 19,44-153

Sośnicowice, woj. śląskie, pństwo Polska, tel. O32 2387l9I w 330, e-mail um@sosnicowice.p1,

faks32ż 387 550.

Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pVzamowienia-publiczne

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt:1.2)

W ogłoszeniu je stz Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca, pod rygorem

odrzucenia oferty, zobo,wiązany jęst wnieść wadium w wysokości CZĘSC 1: 100 000.00 zł

(słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) CZĘSC 2:30 000,00 zł (słownie złotych:

ttzydzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚC 3: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięó tysięcy

złotych 00/100) 2. Wadium powinno byó wniesione na podstawie art, 45 ustawy PZP ptzed

upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.04.202O t, do godz. 10:00 3. Wadium może byó

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spóldzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podriloty, o których
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mowa w aft. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 t. poz. 110). 4, Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w

Sośnicowicach o numerze: 54 8460 0008 2001 0000 0909 000ż z adnotacją: dla Części 1:

,,Wadium - fotowoltaika, kolektory słoneczne", dla Części 2: ,,Wadium - pompy ciepła", dla

Części 3: ,,Wadium - kotły na biomasę", Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został

dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5.

Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy zlożyć w formie oryginału

przed upĘwem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.04.202O r. do godz. 10:00 w siedzibie

Zamawiającego - kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium, Wykonawca, pod

rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘSC 1: 100

000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/l00) CZĘSC 2: 30 000,00 zł (słownie

złotych: ttzydzieści tysięcy złotych 00/l00) CZEŚC3:10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć

tysięcy złotych 0Dlrcq 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie att. 45 ustawy PZP

przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 2'7 .O'7 .2020 r. do godz. 10:00 3. Wadium

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w

poręczeniach bankowych lub porę czeńach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym że poręczenie kasyjest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach u dzielanych przez podmioty, o

których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z2OI8 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w

Sośnicowicach o numelze: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z adnotacją: d|a Części I:

,,Wadium - fotowoltaika, kolektory słoneczne", dla Częścl2:,,Wadium - pompy ciepła", dla

Części 3: ,,Wadium - kotły na biomasę". ZamavliĄący azna, że temin \łpłaty wadium został

dotrzymany, 1eżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5.

Wadium wniesione w formie porgczeń lub (i) gwarancji należy złoĘó w forrnie oryginału

przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnta2'7.0'7.2O20 r. do godz. 10:00 w siedzibie

ZanawiĄącego - kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofeft lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: D ata: 2020 -04- |6, godzina: 1 0:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin sk]adania ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: ż020-07-27, godzina: 10:00.
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