Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43292-2015 z dnia 2015-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice w ramach etapu I 1.Etap I budowy sieci
kanalizacji
sanitarnej
obejmuje
następujące...
Termin składania ofert: 2015-03-13

Numer ogłoszenia: 53274 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43292 - 2015 data 26.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, tel. 059 8613460, fax. 059 8613462.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:Uzbrojenie kanalizacji: -studnie rewizyjne betonowe o śr. wewnętrznej DN1200 z
betonu klasy min C35/45, ze stopniami złazowymi żeliwnymi osadzonymi fabrycznie,
powlekane tworzywem sztucznym, zwieńczone płytą żelbetową z włazem żeliwnym- 66 szt..
 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:Uzbrojenie kanalizacji: -studnie rewizyjne betonowe o śr. wewnętrznej DN1200 z
betonu klasy min C35/45, ze stopniami złazowymi ze stali kwasoodpornej osadzonymi
fabrycznie, powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym, zwieńczone płytą żelbetową z
włazem żeliwnym- 66 szt.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia oferty, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 1 niniejszej SIWZ, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dowodzących spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, spełnianie wymagań określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
 W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM 5.W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1
ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).





W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W.
WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6.
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 17.03.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W.
WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6.
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Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

