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Ogłoszenie nr 306803 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.  

 

Pysznica:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 306759-2016 

Data: 09/09/2016 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr 

24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, tel. 158 410 004, faks 158 410 017.  

Adres strony internetowej (url): www.pysznica.bip.gmina.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 5) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 45233223–8 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.6)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z 

tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 5. Zamawiający 

dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną - adresy: strona elektroniczna 

Zamawiającego: www.pysznica.bip.gmina.pl, e-mail: zamowienia@pysznica.pl 6. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji 

elektronicznej, nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania 

dialogu technicznego ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 

ustawy Pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 11. Postanowienia w zakresie umów o podwykonawstwo zawarte 

zostały w § 6 wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Zamawiający nie przewiduje 
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ustanowienia standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 13. Zamawiający nie 

przewiduje ustanowienia wymogów lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 

10a ust. 2. 14. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 15. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet 

wykonania niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 151a ustawy Pzp. 16. Sprawy 

nieuregulowane niniejszą siwz reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, 1250 i 1265) oraz 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.  

 


