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Ogłoszenie nr 540138249-N-2020 z dnia 28-07-2020 r.
Łask:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562968-N-2020
Data: 16/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie, Krajowy numer identyfikacyjny 731005106, ul. Sieradzka
2A, 98-100 Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436768300, e-mail okup.soltys@wp.pl, faks .
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: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 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 4 000,00 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: 61 9263 1065 5000 2163 2005
0001. 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
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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: 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 4 000,00 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: 14 9263 0000
0500 2163 2005 0101. 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.
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