
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 319358-2014 z dnia 2014-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piotrków Trybunalski 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM Zakres rzeczowy obejmuje: 

1.Roboty demontażowe, ogólnobudowlane i... 

Termin składania ofert: 2014-10-13  

 

Numer ogłoszenia: 343158 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319358 - 2014 data 26.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, 

tel. 044 7327796, fax. 044 7327798. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda 

wniesienia wadium. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 13.10.2014 r. 

do godz. 9:00 w wysokości 50.000 zł. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 

3.pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO 

DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy 

zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: TERMOMODERNIZACJĘ I 

ADAPTACJĘ BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM a)poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b)gwarancjach bankowych, 

c)gwarancjach ubezpieczeniowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=319358&rok=2014-09-26


prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Oryginał poręczeń i gwarancji należy 

przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju 

nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 6.Wykonawca, który nie 

wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium 

(w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych 

czynności proceduralnych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu 

Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do 

dnia 28.10.2014 r. do godz. 9:00 w wysokości 50.000 zł. 2.Wadium może być wniesione w 

następujących formach: 3.pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN 

NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na 

poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: 

TERMOMODERNIZACJĘ I ADAPTACJĘ BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB 

UM a)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b)gwarancjach 

bankowych, c)gwarancjach ubezpieczeniowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 

275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Oryginał poręczeń i gwarancji należy 

przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju 

nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 6.Wykonawca, który nie 

wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium 

(w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych 

czynności proceduralnych.. 

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

 W ogłoszeniu jest: 13.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Tryb. punkt informacyjny. 

 W ogłoszeniu powinno być: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Pasaż 

Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb. punkt informacyjny. 



 

 


