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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 619643-N-2018

Data: 20/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy

numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo

Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.

Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania

zamówienia: Tak Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 1. Zamawiający

przewiduje możliwość udzielania zaliczek w wysokości do 40 % wynagrodzenia umownego

określonego w § 3 umowy na poczet wykonania zamówienia (w tym na zakup przez Wykonawcę

materiałów budowlanych) , na podstawie art. 151a ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Każdorazowo wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy za pisemnym dowodem

księgowym jej pobrania i zostanie rozliczona wraz z następującymi po udzieleniu zaliczki
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płatnościami Zamawiającego dokonywanymi na podstawie faktur wystawianych przez

Wykonawcę do wysokości wypłaconej zaliczki lub zaliczek. 2. W przypadku udzielenia

zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w

terminie jej wypłaty. 3. Wysokość zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i

może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: a)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, b) gwarancjach

bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki

niezwłocznie po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia lub po rozliczeniu zaliczki wraz

z następującymi po jej udzieleniu płatnościami Zamawiającego dokonywanymi na podstawie

faktur wystawianych przez Wykonawcę do wysokości wypłaconej zaliczki.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

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

do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-12, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,
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