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Pysznica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 41888

Data: 13/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

pok. nr 24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004,

e-mail zamowienia@pysznica.pl, 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.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: 3. Zakres bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na

drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2017 roku obejmuje: 1) dostawę

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 41888-2017 z dnia 13-03-2017 - Pysznica

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach

stanowiących własność gminy Pysznica w 2017 roku. 2. Lokalizacja dostawy wraz z

usługą: Gmina Pysznica....

Termin składania ofert/wniosków: 21-03-2017

Zwiększ Ustaw Zmniejsz 
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wraz z usługą wbudowania następujących materiałów drogowych: a) grys frakcja

12-16 mm - ilość około 100 ton, b) mieszanka sortowana frakcja 11-31,5 mm - ilość

około 4000 ton, c) tłuczeń frakcja 20-63 mm - ilość około 200 ton, 2) usługę

następującym sprzętem drogowym: a) walec stalowy w ilości około 200 godzin, b)

ładowarka Ł-34 w ilości około 20 godzin, c) równiarka w ilości około 150 godzin.

W ogłoszeniu powinno być: 3. Zakres bieżącego utrzymania nawierzchni

nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2017 roku

obejmuje: 1) dostawę wraz z usługą wbudowania następujących materiałów

drogowych: a) grys frakcja 12-16 mm - ilość około 100 ton, b) mieszanka sortowana

frakcja 0 -32 mm - ilość około 4200 ton, c) tłuczeń frakcja 20-63 mm - ilość około

200 ton, 2) usługę następującym sprzętem drogowym: a) walec stalowy w ilości około

200 godzin, b) ładowarka Ł-34 w ilości około 20 godzin, c) równiarka w ilości około

150 godzin.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.1.2)

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego

przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne

złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w

oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie

Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia 21

marca 2017 r. do godz. 10:00. ".

W ogłoszeniu powinno być: 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu

pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez

skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w

formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w

Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do

dnia 23 marca 2017 r. do godz. 10:00. ".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.1.2)

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu
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składania ofert, tj. do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego

terminu składania ofert, tj. do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt:

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

w postępowaniu: Data: 21/03/2017, godzina: 10:00,

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

udziału w postępowaniu: Data: 23/03/2017, godzina: 10:00,
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