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Katowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 571377

Data: 11/08/217

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul. Francuska  78, 40507   Katowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.

Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium . Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy PZP

w wysokości:4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005

0000 4600 1089 5585 tytuł przelewu „wadium w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej. wraz z przeniesieniem aktualnie

używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego” 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.

275, z późn. zm.). 3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał

poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Katowicach” w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem

terminu składania ofert tj do dnia 23.08.2017 r. do godz. 11.00. 5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z

ustawą Prawo zamówień publicznych

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium . Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art. 45

ustawy PZP w wysokości:4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: ALIOR BANK S.A. nr

konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585 tytuł przelewu „wadium w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej. wraz z

przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany

jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej

wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Katowicach” w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 4. Wadium należy wnieść skutecznie przed

upływem terminu składania ofert tj do dnia 30.08.2017 r. do godz. 11.00. 5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane
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zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-23, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-30, godzina: 11:00,
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