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Ogłoszenie nr 540101722-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.

Żurawica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 542267-N-2020 

Data: 01/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,

Krajowy numer identyfikacyjny 66765500000000, ul. ul. Różana  9, 37-710  Żurawica, woj.

podkarpackie, państwo Polska, tel. 6723740 wew. 361, e-mail szpitalzurawica@poczta.onet.pl, faks

672-37-21. 

Adres strony internetowej (url): 

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

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

www.wpsp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV: Procedura 

Punkt: 2,3 

W ogłoszeniu jest: 2.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek

Zamawiającego : Bank Gospodarstwa Krajowego 43 113011050005247266200001 "Przetarg - na

"modernizację sieci cieplej wody użytkowej w WPSP w Żurawicy -etap II" do dnia 16.06.2020

do godz.100:00. 3.Wadium wnoszone w innej formie, niż pieniężna należy złożyć do siedziby

Zamawiającego Administracja bud. 15- Sekretariat Szpitala pokój 10 do terminu składania ofert

tj. do dnia 17.06.2020 do godziny 10:00. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię
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poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniesione wadium musi zabezpieczyć cały okres

związania ofertą. 

W ogłoszeniu powinno być: 2.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na

rachunek Zamawiającego : Bank Gospodarstwa Krajowego 43 113011050005247266200001

"Przetarg - na "modernizację sieci cieplej wody użytkowej w WPSP w Żurawicy -etap II" do

dnia 22.06.2020 do godz.10:00 3.Wadium wnoszone w innej formie, niż pieniężna należy złożyć

do siedziby Zamawiającego Administracja bud. 15- Sekretariat Szpitala pokój 10 do terminu

składania ofert tj. do dnia 23.06.2020 do godziny 10:00. Natomiast do oferty należy dołączyć

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniesione wadium musi zabezpieczyć cały

okres związania ofertą. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

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

postepowaniu Data: 2020-06-17, godzina: 10:00, 

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

postepowaniu Data: 2020-06-23, godzina: 10:00, 


