MZDiM-P.271.01.2019
Jelenia Góra, 20.02.2019 r.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jeleniej Góry”.
Nr nadany przez Zamawiającego: MZDiM-P.271.01.2019
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późnym.), informuje o zmianie treści SIWZ:
Było:
Pkt.11 ppkt 3
Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr konta 27 1160 2202 0000 0002 9801 3709.
Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy
Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć w kasie Urzędu Miasta
Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 29.
Jest:
Pkt.11 ppkt 3
Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr konta 27 1160 2202 0000 0002 9801 3709.
Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy
Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć w kasie Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra.
Było:
W pkt 11 ppkt 4
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej,
aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”.
Wówczas Przewodniczący Komisji Przetargowej sam złoży przesłane wadium w kasie Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
Jest:
W pkt 11 ppkt 4
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej,
aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”.
Wówczas Przewodniczący Komisji Przetargowej sam złoży przesłane wadium w kasie Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra.
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.
Norbert Łukaniuk
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
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