OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327160 - 2012 data 03.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00, fax. 087
425 46 51.
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: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w
kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) 2. 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 mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku
Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia 18 września 2012 r. do godz. 1000. Potwierdzeniem
tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium
wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Z
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy
Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty
akceptowaną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w
niniejszym rozdziale zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) 2. 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 mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku
Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia 26 września 2012 r. do godz. 10:00. Potwierdzeniem
tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium
wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Z
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy
Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty
akceptowaną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w
niniejszym rozdziale zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą...





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 18.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w punkcie obsługi klienta Starostwa
Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w punkcie obsługi klienta
Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1..
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