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Ogloszenie o zmianie ogloszenia
,,Dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu Wodoci4g6w i Kanalizacji".

1.1.) Nazwa zamawiajqcego: Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.3.) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390558659

1.4.) Adres zamawiajqcego:

1.4,1,) Ulica: Dqbrowskiego 2

1.4.2.) Miejscowo66: Polkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-100

1,4,4,) Wojew6dztwo: dolnoSlqskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4,7.) Numer telefonu: +4876846291 1

1.4,8,) Numer faksu: +48768462960

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.4,10,) Adres strony internetowej zamawiajEcego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajqcego: Zamawiajqcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot dzialalnoSci zamawiajqcego: Og6lne uslugi publiczne

2.1.) Numer ogloszenia: 2021 IBZP 00065858/0 1

2.2,) Oata ogloszenia: 2021-05-27 08:03

3.1.) Nazwa zmienianego ogloszenia:
Ogloszenie o zam6wieniu

3.2.) Numer zmienianego ogloszenia w BZP:2021|BZP 00062367/01

3.3.) ldentyfikator ostatniej wersji zmienianego ogloszenia: 01

3.4.) ldentyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt6ry naleiy doda6 lub zmieni6:
4.2.2. Kr6lki opis pzedmiotu zam6wienia

Pzed zmian4
1. Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu
Wodociqg6w i Kanalizacji ; zgodnie z zal4cznikiem nr 1.1 do formulaza ofertowego
2. Oferowany pzedmiot zam6wienia musi spelnia6 wymagania i normy zawarte w opisie
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przedmiotu zam6wienia.
3. Dostawy bqdq realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiajqcego,
na podstawie skladanych zam6wieri, zwanych dalej ,,zam6wieniami czqSciowymi"
i,,zam6wieniami pilnymi".
4. Asortyment i wielko$6 dostawy bqdzie ustalana kazdorazowo w ,,zam6wieniach: czg6ciowych"
i ,,pilnych".
5. Zam6wienia czg6ciowe Dostawca zobowiqzuje siq dostarczy6 nie p62niej ni2 w ciqgu 7 dni
liczqc od daty otrzymania zam6wienia, w dniach roboczych w godzinach
od 7:00 do 15:00
6. Miejscem dostawy bgdzie siedziba Zamawiaj4cego lub prowadzona budowa lawariaprzez
Zamawiajqcego na terenie gminy Polkowice.
T.Zamawilqcy w szczeg6lnych przypadkach wynikajqcych z naglych potrzeb, bqdzie skladal
zamowienia pilne z terminem realizacji wynoszAcym do 12 godzin od daty zlo2enia zam6wienia
przez 7 dni w tygodniu.
8. Zamawiaj4cy ka2dorazowo bgdzie skladal zam6wienia telefonicznie na nr tel. wskazany przez
Dostawcg, a nastqpnie potwierdzi je e-mailem na wskazany pzez niego adres.
9. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy bez ponoszenia
konsekwencji finansowych, na co Dostawca niniejszym wyra2a zgodg.
10. Dostawca bgdzie dostarczal materialy fabrycznie nowe zgodne z normami, atestami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami odpowiadajqcymi wymogom wyrob6w dopuszczonych do
obrotu istosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy zdniaT lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
11. Dostawca zapewni wlaSciwe opakowanie towar6w, by nie dopuScii do ich uszkodzenia lub
pogorszenia ich jako6ci w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.
12. Dostawca zobowi4zany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu stosownych certyfikat6w,
atest6w, Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz kart katalogowych na
wezwanie Zamawiajqcego. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.
13. Materialy powinny odpowiada6 wytycznym wskazanym w SWZ.

Po zmianie:
1. Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu
Wodociqg6w i Kanalizacji ; zgodnie z zal4cznikiem nr 1 .1 do formulaza ofertowego
2. Oferowany przedmiot zam6wienia musi spelnia6 wymagania i normy zawarte w opisie
ozedmiotu zam6wienia.
3. Dostawy bqd4 realizowane sukcesywnie, zgodnie z potzebami Zamawiajqcego,
na podstawie skladanych zam6wie6, zwanych dalej ,,zam6wieniami czg6ciowymi"
i,,zam6wieniami pilnymi".
4. Asortyment iwielko66 dostawy bgdzie ustalana ka2dorazowo w ,,zamowieniach: czQSciowych"
i,,pilnych".
5. Zam6wienia czq6ciowe Dostawca zobowiqzuje sig dostarczyd nie p62niej niZ w ciqgu 7 dni
liczqc od daty otrzymania zam6wienia, w dniach roboczych w godzinach
od 7:00 do 15:00
6. Miejscem dostawy bgdzie siedziba Zamawiaj4cego lub prowadzona budowa I awaria przez
Zamawiajqcego na terenie gminy Polkowice.
7 . Zamawilqcy w szczeg6lnych przypadkach wynikajqcych z naglych potzeb, bgdzie skladai
zamowienia pilne z terminem realizacji wynoszAcym do 12 godzin od daty zfo2enia zam6wienia
przez 7 dni w tygodniu.
8. Zamawiajqcy ka2dorazowo bgdzie skladal zam6wienia telefonicznie na nr tel. wskazany przez
Dostawcq, a nastgpnie potwierdzi je e-mailem na wskazany przez niego adres.
9. Zamawiajqcy zasltzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy bez ponoszenia
konsekwencji finansowych, na co Dostawca niniejszym wyra2a zgodq.
10. Dostawca bgdzie dostarczal materialy fabrycznie nowe zgodne z normami, atestami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami odpowiadajqcymi wymogom wyrob6w dopuszczonych do
obrotu istosowania w budownictwie okre5lonym w art. 10 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo

2021-0t27 BiulelynZafr6wi.6 Publienych Olroeqto o diani. oglo6zmia - -



O9k'3u enis nr m2!AZP 00065353/0\ z dnia 2021.05.2r

budowlane.
1'1. Dostawca zapewni wla6ciwe opakowanie towardw, by nie dopu6cii do ich uszkodzenia lub
pogorszenia ich jako6ci w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.
12. Dostawca zobowi4zany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu stosownych certyfikat6w,
atest6w, Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz kart katalogowych na
wezwanie Zamawiaj4cego. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.
'l3. Materialy powinny odpowiada6 wytycznym wskazanym w SWZ.
14.,, Zamawiqqcy informuje , i2 zapotnebowanie na zakres zam6wienia dla czqSci 1,2,3, 4,
5,6,7,8,9,10 zostanie zlo2ony pzez niego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy."
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