Ogłoszenie nr 2021/BZP 00160921/01 z dnia 2021-08-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060547163
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Bełżycka, 77
1.4.2.) Miejscowość: Niedrzwica Duża
1.4.3.) Kod pocztowy: 24-220
1.4.4.) Województwo: lubelskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@pknalecz.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pknalecz.eu/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160921/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-26 11:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00159197/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące 00/100 złotych),
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - w wysokości 2 200,00 zł (słownie:
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dwa tysiące dwieście 00/100 złotych),
3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia - w wysokości 1 500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 75 8687 0009 2001 0007 7783 0001. W tytule przelewu należy wpisać: wadium
– część/części nr ….. zamówienia o nr ZP.1.2021.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do 09.09.2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
Po zmianie:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące 00/100 złotych),
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - w wysokości 2 200,00 zł (słownie:
dwa tysiące dwieście 00/100 złotych),
3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia - w wysokości 1 500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 75 8687 0009 2001 0007 7783 0001. W tytule przelewu należy wpisać: wadium
– część/części nr ….. zamówienia o nr ZP.1.2021.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do 10.09.2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-09-09 10:00
Po zmianie:
2021-09-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
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Przed zmianą:
2021-09-09 10:30
Po zmianie:
2021-09-10 10:30
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