
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120024-2013 z dnia 2013-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mszczonów

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Zimna Woda,

Tłumy, Chudolipie, Lutkówka, Druga Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie,

Bronisławka (dawniej...

Termin składania ofert: 2013-04-15

Numer ogłoszenia: 129652 - 2013; data zamieszczenia : 03.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  120024 - 2013 data 26.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320

Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 046 8580081, fax. 046 8580091.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  1.Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 30

000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach

przewidzianych w ustawie Pzp. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek

zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I Oddziała Żyrardów, Nr rachunku: 48 1240 3350 1111 0000 3540 2451. Do

oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4.Wadium

wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5.Wadium należy wnieść

przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu

bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek

zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym

przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem

koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium

przez wykonawcę. 6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa

w 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w

wysokości 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub

kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący
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rachunek zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I Oddziała Żyrardów, Nr rachunku: 48 1240 3350 1111 0000 3540

2451. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4.Wadium

wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5.Wadium należy wnieść

przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu

bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek

zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym

przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem

koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium

przez wykonawcę. 6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa

w 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.Upoważnienie dla osoby lub osób

podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku gdy ofertę

podpisuje osoba lub osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do

oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty stosowne pełnomocnictwo..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył

wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3.Upoważnienie dla osoby lub osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów

załączonych do oferty. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby, których upoważnienie do

reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty

stosowne pełnomocnictwo..
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