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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
Katowice
40 - 055
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
Tel.:  +32 7361723
E-mail: zamowienia@wug.gov.pl 
Faks:  +32 7361705
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wug.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych
Numer referencyjny: BAG/01/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych
urzędów górniczych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona
będzie ww. usługa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WUGzam
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-042990

mailto:zamowienia@wug.gov.pl
http://www.wug.gov.pl
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/03/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawców wadium w wysokości dla:
części I: 8200, części II: 7100, części III: 1000, części IV: 1900, części V: 1000, części VI: 1200
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy: 35 1010
12120010 5213 9120 0000 (NBP).
3. Wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium
narachunku bankowym zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt XII SIWZ.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczeniena
platformie w zakładce pn. „OFERTY” (polecenie: „dodaj dokument”) oryginału dokumentu wadialnego,tj.
sporządzonego w postaci elektronicznej i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przezupoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta lub ubezpieczyciela.
Powinno być:
1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawców wadium w wysokości dla:
części I: 8200 zł (PLN), części II: 7100 zł (PLN), części III: 1000 zł (PLN), części IV: 1900 zł (PLN), części V:
1000 zł (PLN), części VI: 1200 zł (PLN)
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy: 35 1010
12120010 5213 9120 0000 (NBP).
3. Wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium
narachunku bankowym zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt XII SIWZ.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczeniena
platformie w zakładce pn. „OFERTY” (polecenie: „dodaj dokument”) oryginału dokumentu wadialnego,tj.
sporządzonego w postaci elektronicznej i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przezupoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta lub ubezpieczyciela.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


