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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 133196-2012 z dnia 2012-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów: Rodzaj realizowanych prac Etap 1: 

Termomodernizacja węzła cieplnego, w tym: Roboty budowlane w kotłowni (rozbiórkowe, konstrukcyjne, 

wykończeniowe) poz. 1.1 Przedmiar robót... 

Termin składania ofert: 2012-05-10  

 

Numer ogłoszenia: 141930 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133196 - 2012 data 25.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, 

fax. 043 8203671. 

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: nie dotyczy.  

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium:  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 24 000,00 (słownie: dwadzieścia cztery 

tysiące złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (10 maja 2012 roku godz. 

10.00).  

3. Wadium może być wniesione 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133196&rok=2012-04-25


 

2 
 

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, ze zm.). 

 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego: nr rachunku 28 

9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio.  

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca proszony jest  

o dołączenie do oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na 

poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Kompleksowa termomodernizacja Publicznego 

Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza  

6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  

w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego.  

7. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3 lit. b) - e) należy, przed upływem terminu 

składania ofert, złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Brzeźnio, pok. Nr 3, lub złożyć 

razem z ofertą nie złączając z ofertą na stałe oryginalnego dokumentu potwierdzającego 

ustanowienie wadium. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię złożonego dokumentu. Treść dokumentu wadialnego powinna odwoływać się do 

sytuacji, w których zamawiający zatrzymuje wadium, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp  

8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

9. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do 

oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia.  

10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  

11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie 

wykluczony z postępowania.  
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12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 

Brzeźnio I piętro - sekretariat, pok. nr 17..  

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu  

ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio I piętro - sekretariat, pok. nr 17. 

 

         Wójt Gminy 

    /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 


