
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149087-2014 z dnia 2014-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul.

Gliwickiej, zgodnie z dokumentacją projektową (zał. Nr 8 do SIWZ) i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru

Robót (zał. nr 9...

Termin składania ofert: 2014-07-24

Numer ogłoszenia: 153793 - 2014; data zamieszczenia: 1 5.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  149087 - 2014 data 09.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032

2213412, fax. 032 2215263.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości

8.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2014r. do godz. 9:00 O

uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i

godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach

należy złożyć w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim

wykonawcom zgodnie z Art.46 PZP..

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w

wysokości 8.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach
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ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42

poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002

0030 5990 0007 Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia

30.07.2014r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym

terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w

pozostałych formach należy złożyć w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul.

Wieniawskiego 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium zostanie niezwłocznie

zwrócone wszystkim wykonawcom zgodnie z Art.46 PZP..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Orzesze ul Wieniawskiego 4..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Orzesze ul Wieniawskiego 4..
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