Ogłoszenie nr 500082872-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.
Bolków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541529-N-2018
Data: 06/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bolków, Krajowy numer identyfikacyjny 39076788300000, ul. ul. Rynek 1,
59420 Bolków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 7413213, 7413215 w. 15, e-mail
um@bolkow.pl, faks 0-75 7413394.
Adres strony internetowej (url): http://www.bolkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 24/04/2018, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 27/04/2018, godzina: 09:00,
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100
złotych).
2Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 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.
3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy
Bolków: Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Bolków
Nr: 84 8647 1059 0400 0518 2004 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego
postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
4.Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu razem z ofertą, w
oddzielnej kopercie, a do oferty należy dołączyć jedynie kserokopię dokumentu.

5.Gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać między innymi następujące elementy: kwota gwarancji, termin ważności - nie
krótszy niż termin związania ofertą oraz pełną nazwę zadania, którego dotyczy.
6.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. nie później jak do
dnia 24 kwietnia 2018 roku do godziny 09:00.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być:
1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100
złotych).
2Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 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.
3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy
Bolków: Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Bolków
Nr: 84 8647 1059 0400 0518 2004 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego
postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
4.Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu razem z ofertą, w
oddzielnej kopercie, a do oferty należy dołączyć jedynie kserokopię dokumentu.
5.Gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać między innymi następujące elementy: kwota gwarancji, termin ważności - nie
krótszy niż termin związania ofertą oraz pełną nazwę zadania, którego dotyczy.
6.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. nie później jak do
dnia 27 Kwietnia 2018 roku do godziny 09:00.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

Burmistrz Bolkowa
mgr Jarosław Wroński

