Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93365-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym. km 0,94 2 Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem na odl. 10 km m 80,00 3 Ręczne...
Termin składania ofert: 2015-07-09
Numer ogłoszenia: 164022 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93365 - 2015 data 24.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, fax.
46 8156191.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
0/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy: - w pieniądzu. - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy - oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach
ubezpieczeniowych - w 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.) 4. W przypadku
wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały
się na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert tj.: Urząd Gminy
Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice 5. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.
Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie
wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Zamawiający zwróci
wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.



Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie
złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika
to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a). odmówi podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b).
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł /słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - w pieniądzu. - w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy - oszczędnościowo- kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - w gwarancjach
bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z
pózn. zm.) 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy
dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z takim wyprzedzeniem,
aby środki znajdowały się na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert
tj.: Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w
SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8.
Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana,
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. l, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a).
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b). zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

