Numer ogłoszenia: 111395 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93545 - 2012 data 25.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, fax. 058
6880128.

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: 1) Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości 100 000,00 zł, 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert, 3) Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/
Lipusz Nr konta: 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 z dopiskiem Przetarg nieograniczony na
zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 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. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. W przypadku
wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, 5. Okoliczności i zasady
zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wadium
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaleca się dołączyć do oferty w
oddzielnej kopercie umożliwiającej złożenie jej w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot
Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga
wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł, 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert, 3) Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) w pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy w
Starogardzie Gdańskim o/ Lipusz Nr konta: 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 z dopiskiem
Przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń

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. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. W przypadku
wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, 5. Okoliczności i zasady
zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wadium
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaleca się dołączyć do oferty w
oddzielnej kopercie umożliwiającej złożenie jej w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot
Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię..
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