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Ogłoszenie nr 500024167-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Skępe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 512000-N-2018
Data: 31/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Skępe, Krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna 2,
87630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail
k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (url): www.bip.skepe.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości
10.000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania
ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r.
do godz. 11:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) 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
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Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2004 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy
w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Przebudowę
ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w
rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 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. 8.Wadium wniesione w formie
innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy,
poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania
przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z
treścią § 10 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu
składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14.02.2018 r. do godz. 11:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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. z 2004 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na
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Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem”. 5. Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku
prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
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. 8.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę
wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5
ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec
przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 10 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą
obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia
przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty
wadium.
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