Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 356650-2014 z dnia 2014-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Korczyn
Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km
0+000 do km 1+100 3.1.Dokładny przedmiot określony jest w: - przedmiar robót szczegółowych specyfikacjach technicznych. - dokumentacja projektowa W-w...
Termin składania ofert: 2014-11-12
Numer ogłoszenia: 357950 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 356650 - 2014 data 27.10.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel.
041 3771003, fax. 041 3771044.
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: Wymagania dotyczące wadium 17.1
Wadium - 2 000,00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 17.2
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że 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 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824
oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium
wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w
pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek
bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 17.3 Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na
konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493
0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium nr postępowania ZITŚ.271.13.2014. 17.4
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 17.6
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.7 Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako



najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. 17.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.8.1.
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.8.2. wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 17.8.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa
w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn niezależnych od niego 17.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Wymagania dotyczące wadium 17.1 Wadium - 2 000,00
PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 17.2 Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm5).
Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w
oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko
wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem
składania ofert. 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w
Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 .
Wadium nr postępowania ZITŚ.271.13.2014. 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.4 Zamawiający zwraca
wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 17.9. 17.5. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 17.6 .
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.7. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt
17.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. 17.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 17.9 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ( PZP), z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ( PZP), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (PZP), lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (PZP), co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.10
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..

