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Data: 11.05.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

+48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach

Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 60

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 120 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w

miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 120

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: max. do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po

zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone zostanie na

następny najbliższy dzień roboczy. 2. Termin ten jest ostateczna data zgłoszenia zakończenia robót wraz z przedłożeniem Zamawiającemu

kompletu wymaganych dokumentów celem dokonania końcowego odbioru robót.

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: max. do 120 dni kalendarzowych od dnia

następnego po zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone

zostanie na następny najbliższy dzień roboczy. 2. Termin ten jest ostateczna data zgłoszenia zakończenia robót wraz z przedłożeniem

Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów celem dokonania końcowego odbioru robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Dla części I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) Dla części II: 2.500,00zł (słownie:

dwa tysiące pięćset złotych 00/100zł) Dla części III: 1.200,00zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100zł) Dla części IV: 2.500,00zł (słownie:

dwa tysiące pięćset złotych 00/100zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ca920870-93d3-410a-8425-618...

1 z 2 2018-05-24 14:36



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 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.

978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-

Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.05.2018r. 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 do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia

wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Dla części I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) Dla części II: 2.500,00zł

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100zł) Dla części III: 1.200,00zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100zł) Dla części IV: 2.500,00zł

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100zł) 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 2014r. poz. 1804 oraz z

2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.06.2018r. 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 do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania

ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-28, godzina:

09:00,(...)

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04,

godzina: 09:00,(...)
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