
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157728 - 2011 data 14.06.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, 
fax. 044 7560014.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 W ogłoszeniu jest: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest  wnieść  wadium w wysokości  30  000,00 zł  (słownie:  trzydzieści 
tysięcy  złotych).  2.  Wykonawca  może  wnieść  wadium  jednej  lub  kilku  formach 
przewidzianych  w  art.  45  ust.  6  ustawy  Pzp,  tj.:  1)  pieniądzu,  2)  poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o 
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert.  4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
Bank  Spółdzielczy  Ziemi  Piotrkowskiej  w  Piotrkowie  Tryb.  o/Paradyż,  filia 
Aleksandrów Nr 11 8973 0003 0410 5369 0007 5. W przypadku wadium wnoszonego 
w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na 
rachunku Zamawiającego.  6.  W przypadku wniesienia  wadium w formie  innej  niż 
pieniądz  -  oryginał  dokumentu  potwierdzającego wniesienie  wadium należy złożyć 
przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w 
Aleksandrowie,  26-337  Aleksandrów  39  B  w  sekretariacie  pok.  9  ,  a  kserokopię 
dokumentu  poświadczoną za zgodność z  oryginałem należy załączyć  do oferty.  7. 
Niewniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ  spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp..

 W ogłoszeniu  powinno  być: 1.  Przystępując  do  niniejszego  postępowania  każdy 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści  tysięcy złotych).  2.  Wykonawca może wnieść wadium jednej  lub kilku 
formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o 
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert.  4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
Bank  Spółdzielczy  Ziemi  Piotrkowskiej  w  Piotrkowie  Tryb.  o/Paradyż,  filia 
Aleksandrów  Nr  11  8973  0003  0020  0410  5369  0007  5.  W  przypadku  wadium 



wnoszonego  w pieniądzu,  jako  termin  wniesienia  wadium przyjęty  zostaje  termin 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w 
formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
należy  złożyć  przed  upływem terminu  składania  ofert  w siedzibie  Zamawiającego 
Urząd Gminy w Aleksandrowie, 26-337 Aleksandrów 39 B w sekretariacie pok. 9 , a 
kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do 
oferty.  7.  Niewniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp..

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 28.06.2011 r. godz. 09:30.
 W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 29.06.2011 r. godz. 09:30.


