
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572051342

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Na Leszkowie 4

1.4.2.) Miejscowość: Piła

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 67 212 48 98

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gwda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Oczyszczalnia ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175411/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-25 09:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00169322/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej terenu dostawy i montażu wirówki
dekantacyjnej.
1. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej -27.05.2022 o godzinie 13:00
Zbiórka uczestników przed budynkiem GWDA sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, Piła. Osoba wyznaczona do kontaktu –
Mirosław Mikołajczak tel. 67 211 35 19, e-mail: mikolajczak@gwda.pl.
2. Poświadczeniem odbycia wizji będzie podpisane przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego „Potwierdzenie
przeprowadzenia wizji lokalnej”. Zamawiający uzna potwierdzenie uczestnictwa wizji lokalnej, które odbyły się w związku z
prowadzonym postępowanie nr GWDA/ZP/4/22/AO pn. dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie
oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, w dniu 29.03.2022 r. lub 05.04.2022 r. 

UWAGA! Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji
lokalnej.

Po zmianie: 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej terenu dostawy i montażu wirówki
dekantacyjnej.
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2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



1. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej -30.05.2022 o godzinie 13:00
Zbiórka uczestników przed budynkiem GWDA sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, Piła. Osoba wyznaczona do kontaktu –
Mirosław Mikołajczak tel. 67 211 35 19, e-mail: mikolajczak@gwda.pl.
2. Poświadczeniem odbycia wizji będzie podpisane przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego „Potwierdzenie
przeprowadzenia wizji lokalnej”. Zamawiający uzna potwierdzenie uczestnictwa wizji lokalnej, które odbyły się w związku z
prowadzonym postępowanie nr GWDA/ZP/4/22/AO pn. dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie
oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, w dniu 29.03.2022 r. lub 05.04.2022 r. 

UWAGA! Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji
lokalnej.
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2022-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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