
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 157645-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba 

1. Przedmiotem zamówienia jest Załadunek, przewiezienie, rozładunek i rozplantowanie materiału, 

którym dysponuje Gmina wraz z wyrównaniem i uwałowaniem na drogach na terenie Gminy Nowa Dęba 

w 2016 roku 2. Zamówienie obejmuje... 

Termin składania ofert: 2016-08-05 

 

Numer ogłoszenia: 170799 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157645 - 2016 data 26.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8462671, 

fax. 015 8465137. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść 

wadium w wysokości: 2 500 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia 05.08.2016 r. do godz. 

11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 3. W przypadku 

wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa 

Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 82 9434 1083 2003 1300 

0101 0007. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - 

dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5. Nie 

wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą 

zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. 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 na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=157645&rok=2016-07-26


zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany 

wnieść wadium w wysokości: 2 500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 08.08.2016 

r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 3. W 

przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i 

Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 82 9434 1083 

2003 1300 0101 0007. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych 

formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 

206) 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą 

zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. 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 na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia 

zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1. 

 W ogłoszeniu jest: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 

2 - Termin płatności faktury - 5. 

 W ogłoszeniu powinno być: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - 

Cena - 95 2 - Termin płatności faktury - 5. 

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

 W ogłoszeniu jest: 05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta ( parter, obok głównego wejścia).. 

 W ogłoszeniu powinno być: 08.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta ( parter, obok głównego 

wejścia).. 

 
 


