
Ogłoszenie nr 540059468-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

Łask:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526481-N-2020

Data: 24/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100 

Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.

Adres strony internetowej (url): www.lask.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 1.4

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oświadczenia i dokumenty składane jako część

lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018

r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Urząd Miejski w

Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oświadczenia i dokumenty składane

jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie pisemnej za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.

U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Urząd
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Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta, z zastrzeżeniem pkt. 1.4 Rozdziału VIII SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium

1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany,

przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł. 1.2.

Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6

ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie

zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż

pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z

ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem

ofertowym). 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że

zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest

obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 50 000,00

zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45

ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie

wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie

się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie

niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z

ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem

ofertowym). Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądzu można złożyć

dokument gwarancji/ poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem

skrzynki ePUAP lub na adres email: zp_oferta@lask.pl z zastrzeżeniem, że dokument będzie
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podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę

gwarancji/ poręczenia. 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że

zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

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

postępowaniu: Data: 2020-04-08, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-09, godzina: 10:30, Transmisja internetowa on-line

będzie dostępna na portalu YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel

/UCWidXnOWq6MAX1QMfglZGzw/live
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