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Ogłoszenie nr 54OI24294-N-20ż0 z dnia 10-07 -20ż0 r,
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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

Numer: 522996-N-2020

Datal l3l03l2020

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY
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Sośnicowice, woj. śiąskie, państwo Polska, tel. 032 2387l9l u,. 330, e-nrail unr @ sosnicorvice.pl,

faks 322 387 550.
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II.1) Tekst, któr1, na|eży zmienić:

N,Iiejsce, rv którym znajduje się znrieniany tekst:

n-umer sekcji: IV.

Punkt: l ,2)

W ogłoszeniu jest: Zarnaił,iający żąda rł,niesicnia rvadium: 2,Wadiunr powinno być '"vniesionc

na podstarvie art,45 ustarvy PZP przed rrpływenr terminrL składania ofert. tj.: do dnia 27.07.2020

r. clo goclz, l0:00 5.Wadiunr rvniesione w lbrmie poręczcń lub (i) grvarancji nzrleźy złożyć rł,

fbrnrie oryginairr przcd ttpłylvem tcrminu składania ofert tj,: do dnia 27.07.2020 r, do godz.

10:00 w siedzibie Zamalviającego- kasa Urzędu Miejskiego,"r,Sośnicowicach, Oryginat

gił,arancji lub poręczenia Wykonau,ca rnoze u,łożyć do koperty, lł, której składa ot'erte, jedrrakże

dokunrent ten musi istnieć ind_vu,idualnie i nie nroze stanor.vić czcści tącznej olert.v (nie może

zostać połączony z ofelta).

W ogłoszeniu powinno bl,ć: Zanarł,iający żąda r.r,niesrenia u,adium: 2,Wadium powinno być

rł,niesione na podstal ie art. 45 ustawy PZP przed upłyn,em terrrrintr skłlclania olert, tj,: do dnia

l0,07.2020,09;,18l z2



Firefox https://bzp. u zp, go v .pllZP1o6lPrev iew l afdftIei-'I713 -4O2c-87 Ol - , ..

15.10.2020 r. do godz. 10:00 5.Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji nzrleży

złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia l5.10.2020 r. do

godz- 10:00 w siedzibie Zamawiającego- kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał

gwarancji lub poręczenia Wykonawca moźe włożyć do koperty, w której składa ofertę,

jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej ofeńy

(nie może zostać połączony z ofeftą).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu je§t: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowźrniu : D ata: 2020 -07 -27, godzina: l 0 : 00

W ogłoszeniu po\yinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: l0:00

2 1.2 l0.07.2020, 09:48


