21.08.2019

Ogłoszenie nr 540174539-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586492-N-2019
Data: 14/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 16321074000000, ul. ul.
Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, email centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (url): www.lpr.com.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: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 22.08.2019 r. do
godz. 12:30 w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Forma wpłaty
wadium: 1) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu, płatne na konto 31 1130 1017 0020
1459 3620 0001 w banku BGK S.A., b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 110).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia
1/2

21.08.2019

30.08.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Forma wpłaty wadium: 1) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu, płatne na konto 31
1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A., b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

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
postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 12:30,
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