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Sitkówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588411-N-2020
Data: 2020-09-23

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe
Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail
d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.nowiny.com.pl/, (Zakładka przetargi)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.8)
Punkt: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
W ogłoszeniu jest: miesiącach: lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2030-12-31
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
2030-03-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.9)
Punkt: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia (przedmiotu umowy): 1) Kredyt udzielony
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zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2030 roku. 2) Ostateczny termin
wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2020 roku. 3) Kredyt zostanie spłacony do 31
grudnia 2030 roku.
W ogłoszeniu powinno być: 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres
gwarancji/rękojmi. Termin wykonania zamówienia (przedmiotu umowy): 1) Kredyt udzielony
zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2030 roku. 2) Ostateczny termin
wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2020 roku. 3) Kredyt zostanie spłacony do 31
marca 2030 roku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-02, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
Polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
Polski
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