Numer ogłoszenia: 161918 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145682 - 2015 data 16.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, fax. 068 3835122.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 6 lipca 2015 r. do godz. 10.00 do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 złotych (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z póź. zmianami) na podstawie art.45
ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Oryginały dokumentów
dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500
1056, z dopiskiem: Wadium - /Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim/. Oferta jest uznana przez
Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 10.00 do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z póź. zmianami) na
podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo -kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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
2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Oryginały
dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551
0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium - /Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim/. Oferta jest uznana
przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się
na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 06.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600
Krosno Odrzańskie, budynek A, Biuro Obsługi Interesanta..
W ogłoszeniu powinno być: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie, budynek A, Biuro Obsługi Interesanta..

