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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228543 - 2013 data 30.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o., ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie,

tel. 22 775 28 40, fax. 22 775 21 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający żąda by Wykonawca wniósł wadium w wysokości 3 000 zł (słownie:

trzy tysiące zł 00/100) 2.Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:37 8011

0008 0000 0098 2856 0004 3.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał lub kopię

poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania

przelewu). 4.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływałem składania ofert. 5.Wadium

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.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)zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający żąda by Wykonawca wniósł wadium w wysokości 3 000

zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) 2.Wadium należy wnieść w jednej z form: -wpłacić przelewem na

następujący rachunek bankowy: 37 8011 0008 0000 0098 2856 0004; -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 2000r o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

3Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę

za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu). 4.Wykonawca jest

zobowiązany wnieść wadium przed upływałem składania ofert. 5.Wadium Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.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)zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

file:///C:/Users/E-sites/Desktop/zbkndm/Ogloszenie o zmianie oglosze...

1 z 1 2013-11-08 13:19


