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Ogłoszenie nr 500171031-N-2018 z dnia 20-01-2018 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZE|{IE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZYZ

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586495-2018

Data: I0l07l20I8

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 590648468, ul. Pasaz Karola

Rudowskiego 10, 91-300 Piotrków Trybunalski, woj. łodzkie, państwo Polska, te|.447 327 796,

e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 7 98.

Adres strony intęrnetowej (url) : www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy : www.bip.piotrkow.p1

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który na|eĘ zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 25.07 .20I8r. do godz. 9:00 w

wysokości 2.Wadium moze być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu wpłaconym

przelewem na rachunek banltowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTOW: 58

1560 0013 2323 1404 1000 0003 Na poleceniu przelewu na|eży zamieścić adnotację: Wadium -
przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WP.AZ Z

ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UL. OKRZEI - znak SPZ.27I.21.2018. b)poręczeniach

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)
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gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanychptzezpodmioty, o których mowa

w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.IJ. z200] r. Nr 42 poz.275) o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium należy wnieść przed

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

przelewu bankowego zamawiający będzie uważń za wniesione w terminie §lko wówczas, gdy

bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzl, że środki zostały zaksięgowane na

koncie zamawtającego przed upĘwem terminu składania ofert. 4.Oryginał poręczeń i gwarancji

naleĘ przekazac za pokwitowaniem do Referatu Zamowrcń PublicznychwlJrzędzie Miasta, do

pokoju nr 317 przed terminem składania ofeń, a do oferty załączyc kserokopię. 5.Oferta

wykonawcy, który nie wniesie wadium w Wznaczonym terminie lub zostanie wniesione w

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6.Terminowe

wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w

ramach własnych czynności proceduralnych.

W ogłoszeniu powinno być: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia

wadium. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 25.07 .2018r, do godz.

9:00 w wysokości 40.000 PLN 2.Wadium moze być wniesione w następujących formach: a)

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

DEPOZYTOW: 58 1560 0013 ż323 14041000 0003 Na poleceniu przelewu naleĘ zamieścić

adnotacj ę : Wadium - przetar g nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI

SANITARNTEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UL. OKRZEI - ZnaK

SPZ.27I.27.2018. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnoŚciowo-kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)

gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczęniachudzielanychprzez

podmioty, o których mowa w aft, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.IJ. z 2007

r. Nr 42 poz.ż75) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium należy

wnieŚĆ przedupływem terminu składania ofert,przy czym wniesienie wadium w pieniądzuza

Pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważń za wniesione w terminie tylko

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwi etdzi, że środki zostały

zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Oryginał

poręczeń i gwarancji na|eży przekazać za pokwitowaniem do Referatu ZamowięńPublicznych w

Urzędzie Miasta, do pokoju rr 3I7 przed terminem składania ofert, a do o1'erĘ załączyc

kserokopię. 5.Oferla wykonawcy, który nie wniesie wadium w .vqrznaczonym terminie lub

zostanie wnięsione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art, §9 pkt 1 ust
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7b. 6.Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)

zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych,
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