
Numer ogłoszenia: 187171 - 2009; data zamieszczenia: 26.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171789 - 2009 data 07.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax.

071 3162123.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1)KaŜdy

Wykonawca w wypadku złoŜenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium

przetargowego w wysokości: 75 000,00 zł najpóźniej do 28.10.2009 r. do godz. 10.00 2)Wykonawca

wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.)w pieniądzu: przelewem na konto Gminy

Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003

0200 1605 0004 z dopiskiem -wadium przetargowe - sprawa: ZP.341-36/2009-, 2.)w poręczeniach

bankowych, 3.)w gwarancjach bankowych, 4.)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.)poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. B 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 formie ustalonej w cześci VI pkt. 6 ppkt. 4 licz. 2 ÷ 5 SIWZ musi być

zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W

przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji

wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i

podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane Wykonawcy pocztą. Oferta, która nie

będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 4)Wadium

naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu

składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego

wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium musi zabezpieczać złoŜoną ofertę przez cały okres

związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 5)W przypadku złoŜenia przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę

gwarancji, d)termin waŜności gwarancji, e)wskazanie, Ŝe gwarancja jest nieodwołalna, f)zobowiązanie

gwaranta do: -zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające

oświadczenie, iŜ Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy -

nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw,

g)zobowiązanie gwaranta do: /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego
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zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złoŜył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25

ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, ww. postanowienia

stosuje się równieŜ do poręczeń..

W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium:

1)KaŜdy Wykonawca w wypadku złoŜenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium

przetargowego w wysokości: 75 000,00 zł najpóźniej do 09.11.2009 r. do godz. 10.00 2)Wykonawca

wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.)w pieniądzu: przelewem na konto Gminy

Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003

0200 1605 0004 z dopiskiem -wadium przetargowe - sprawa: ZP.341-36/2009-, 2.)w poręczeniach

bankowych, 3.)w gwarancjach bankowych, 4.)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.)poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. B 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 formie ustalonej w cześci VI pkt. 6 ppkt. 4 licz. 2 ÷ 5 SIWZ musi być

zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W

przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji

wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i

podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane Wykonawcy pocztą. Oferta, która nie

będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 4)Wadium

naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu

składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego

wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium musi zabezpieczać złoŜoną ofertę przez cały okres

związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 5)W przypadku złoŜenia przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę

gwarancji, d)termin waŜności gwarancji, e)wskazanie, Ŝe gwarancja jest nieodwołalna, f)zobowiązanie

gwaranta do: -zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające

oświadczenie, iŜ Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy -

nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw,

g)zobowiązanie gwaranta do: /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złoŜył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25

ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, ww. postanowienia

stosuje się równieŜ do poręczeń..
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