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Ogłoszenie nr 540074422-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536327-N-2019
Data: 12/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Krajowy numer identyfikacyjny
27150669500000, ul. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
326 038 861, e-mail zamowienia@gpw.katowice.pl, faks 326 038 614.
Adres strony internetowej (url): https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
(przekierowanie na Platforme poprzez link https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 ( t.j. Dz. U. 2019
poz. 310). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w
Rozdziale XXII SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
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następujący nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem
„Wadium - nr Postępowania OZ/322/18/2019”. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w
sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert. 5. Wadium w postaci niepieniężnej należy wnieść, w jednej z dwóch w
dopuszczalnych form, tj.: 5.1. W formie pisemnej w postaci papierowej: -dokument wadialny
musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację; -dokument wadialny
(oryginał) winien być zamieszczony w kopercie, opisanej jn.: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, Wydział Zamówień Publicznych, pok.
32B WADIUM do postępowania: „Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników
Spółki” Nr postępowania OZ/322/18/2019 oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. w przypadku, gdy wadium dołączone jest bezpośrednio do oferty składanej w formie pisemnej
zaleca się zamieścić dokument wadialny, w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie
naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego
od pozostałych dokumentów); -dokument wadialny winien być złożony w miejscu i terminie
określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 5.2. W formie elektronicznej: -oryginał dokumentu
wadialnego w odrębnym pliku (np. pdf.) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela
należy złożyć za pośrednictwem Platformy, w terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ. niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. zgodnie z formą, w jakiej zostało ono ustanowione przez Gwaranta
lub Poręczyciela. 5.3. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca przedłoży wadium w formie
niepieniężnej wystawione przez podmiot nie podlegający reżimowi prawa polskiego (w tym w
szczególności w zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości sądów
polskich, w treści dokumentu wadialnego musi figurować zapis o poddaniu sporów
wynikających z ustanowionego w ten sposób wadium prawu polskiemu (w tym w szczególności
zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości polskich sądów.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1
800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. 2019
poz. 310). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w
Rozdziale XXII SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
następujący nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem
„Wadium - nr Postępowania OZ/322/18/2019”. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w
sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert. 5. Wadium w postaci niepieniężnej należy wnieść, w jednej z dwóch w
dopuszczalnych form, tj.: 5.1. W formie pisemnej w postaci papierowej: -dokument wadialny
musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację; -dokument wadialny
(oryginał) winien być zamieszczony w kopercie, opisanej jn.: Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, Wydział Zamówień Publicznych, pok.
32B WADIUM do postępowania: „Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników
Spółki” Nr postępowania OZ/322/18/2019 oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. w przypadku, gdy wadium dołączone jest bezpośrednio do oferty składanej w formie pisemnej
zaleca się zamieścić dokument wadialny, w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie
naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego
od pozostałych dokumentów); -dokument wadialny winien być złożony w miejscu i terminie
określonym w Rozdziale XXII SIWZ. 5.2. W formie elektronicznej: -oryginał dokumentu
wadialnego w odrębnym pliku (np. pdf.) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela
należy złożyć za pośrednictwem Platformy, w terminie określonym w Rozdziale XXII SIWZ.
zgodnie z formą, w jakiej zostało ono ustanowione przez Gwaranta lub Poręczyciela. 5.3.
Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca przedłoży wadium w formie niepieniężnej
wystawione przez podmiot nie podlegający reżimowi prawa polskiego (w tym w szczególności w
zakresie prawa materialnego i prawa procesowego) oraz właściwości sądów polskich, w treści
dokumentu wadialnego musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z ustanowionego
w ten sposób wadium prawu polskiemu (w tym w szczególności zakresie prawa materialnego i
prawa procesowego) oraz właściwości polskich sądów.
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