Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034487/01 z dnia 2021-04-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
TRAKT RUDZKI- zadanie nr 5 (Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen.
Hallera) i 6 (Park Dworski)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273545647
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 218
1.4.2.) Miejscowość: Ruda Śląska
1.4.3.) Kod pocztowy: 41-710
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 322420133
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpgm.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgm.com.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034487/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-16 14:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00030358/01
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. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: -do części nr 1: 50
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000,00 zł-do części nr 2: 50 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert, tj. 20.04.2021 roku do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
PZP. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy zamawiające-go: ING Bank Śląski S.A. O/Ruda Śląska
03105013311000001001090321 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: TIR/01/RB/PN/2021 –
„Trakt Rudzki- zadanie nr 5 i 6”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający
uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na ra-chunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: -do części nr 1: 50
000,00 zł-do części nr 2: 50 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert, tj. 26.04.2021 roku do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
PZP. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy zamawiające-go: ING Bank Śląski S.A. O/Ruda Śląska
03105013311000001001090321 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: TIR/01/RB/PN/2021 –
„Trakt Rudzki- zadanie nr 5 i 6”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający
uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na ra-chunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
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