
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 164901-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybczewice

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyszkolnej sali

gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pomieszczeniem magazynowym, pomieszczeniem trenera oraz

utwardzeniem dojścia do sali w...

Termin składania ofert: 2016-08-17

Numer ogłoszenia: 172393 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164901 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, woj. lubelskie, tel. 081 58 44 460, fax. 081 58

44 474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: 1. Składając ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania

ofert, w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących

formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych; 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 późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:

SBP O.Rybczewice NR: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050, tytułem Wadium - IZP.271.17.2016. Za termin

wniesienia wadium przyjmuję się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium

w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Rybczewice,

pokój nr 6, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z Pzp, a w szczególności: 5.1. gwarancja

będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp, 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego,

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub 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 będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności: 6.1.
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poręczenie będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i

ust. 5 ustawy Pzp, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż

okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Składając ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu

składania ofert, w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł). 2. Wadium może być

wnoszone w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach

bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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 późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek

Zamawiającego: SBP O.Rybczewice NR: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050, tytułem Wadium -

IZP.271.17.2016. Za termin wniesienia wadium przyjmuję się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć w

Urzędzie Gminy Rybczewice, pokój nr 6, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w

formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z Pzp, a

w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres

związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie

poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub 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 będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne

z Pzp, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez

wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą

termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.
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