
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 83455-2013 z dnia 2013-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świedziebnia 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Świedziebnia. A. Ogólna charakterystyka Gminy... 

Termin składania ofert: 2013-06-05  

 

Numer sprawy: ZP.271.3.2013 

Numer ogłoszenia: 83517 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83455 - 2013 data 21.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 056 4938460, fax. 056 4938429. 

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. Wykonawca przystępujący do 

postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 

tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w: 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 (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 

2010 r. Nr 96, poz. 620). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank 

Spółdzielczy Brodnica filia Świedziebnia 18 948441150 1200 0172 2012 0004 z 

dopiskiem: Wadium na Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia. W przypadku wadium wnoszonego w 

pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na 

rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, 

musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 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 Świedziebnia, Świedziebnia 92 A, 87-

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=83455&rok=2013-05-21


335 Świedziebnia, w sekretariacie pok. nr 2, lub włożyć w kopertę, gdzie znajduje się 

oferta. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca 

przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 

10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi 

obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania 

ofert. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może 

być wniesione w: 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 

730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Dowód wniesienia 

wadium należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Brodnica filia Świedziebnia 18 948441150 

1200 0172 2012 0004 z dopiskiem: Wadium na Odbieranie i zagospodarowanie 

stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia. W przypadku wadium 

wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż 

w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z 

ofertą. 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 Świedziebnia, 

Świedziebnia 92 A, 87-335 Świedziebnia, w sekretariacie pok. nr 14, lub włożyć w 

kopertę, gdzie znajduje się oferta. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt. 2 Pzp.. 

 
 


