
8.09.2017

1/3

Ogłoszenie nr 500025748-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Janowice Wielkie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576979-N-2017 

Data: 25.08.2017 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 23082166400000, ul. ul. Kolejowa  2,

58520   Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 515 124, e-mail

ugjanowice@poczta.onet.pl, faks 757 515 124. 

Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Przystępując do niniejszego postępowania

każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium

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.
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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). • Miejsce i sposób wniesienia wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr konta

bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. Kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania

ofert. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w oryginale. •

Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.. •

Potwierdzenie wniesienia Wadium powinno być dołączone do oferty 

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Przystępując do niniejszego

postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla całości zadania lub: 2 500,00zł (słownie: dwa i pół

tysiąca złotych) – dla części I (Rejon I Radomierz –Komarno) 2 500,00zł (słownie: dwa i pół

tysiąca złotych) – dla części II (Rejon II Janowice Wielkie) 2 500,00zł (słownie: dwa i pół

tysiąca złotych) – dla części III (Rejon III – Janowice Wielkie) 2 500,00zł (słownie: dwa i pół

tysiąca złotych) – dla części IV (Rejon IV- Trzcińsko) Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert. Wadium 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 (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). • Miejsce i sposób wniesienia

wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący

rachunek zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr

konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert. Kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu

składania ofert. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w

oryginale. • Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p..

• Potwierdzenie wniesienia Wadium powinno być dołączone do oferty 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-11, godzina 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-14, godzina 09:00, 


