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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia
na terenie wsi Bolesławów, Kamienica, Kletno.
Pkt VIII. Otrzymuje brzmienie:
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości 2000
złotych na kaŜdą z części zamówienia.
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pienięŜnej (za termin wniesienia wadium uznaję się datę uznania środków na
rachunku Zamawiającego) naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Stroniu Śl., konto nr 10 9588 0004 0000 1850 2000
0020. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, naleŜy złoŜyć w formie oryginału w pok nr 15. Nie naleŜy załączać
oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego
identyfikację np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
29.10.2012 r. do godz. 11.00.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.
W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45
i 46.
W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie
odrzuceniu.

Pkt. XI. Otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55; pokój nr 15 do dnia 29.10.2012 r, do godz.
1100 lub przesłać na adres zamawiającego: Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550
Stronie Śląskie

2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy naleŜy zaadresować:
Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
Oferta w przetargu nieograniczonym na: Budowa oświetlenia na terenie wsi Bolesławów,
Kamienica, Kletno - nie otwierać przed dniem: 29.10.2012 r, do godz. 1100
3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złoŜenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.
4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonych
ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana
oferta t.j. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z
dopiskiem ZAMIANA.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE.
5. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.
6. Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie
w pokoju nr 17 w dniu 29-10-2012 godz. 11 00
7. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji
Koperty oznakowane dopiskiem WYCOFANE otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą
odczytane.
Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
one dołączone do oferty.
Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji,
warunki płatności
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Ulegają zmianie następujące załączniki do specyfikacji:
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr 8.
dokumentacje techniczne
Załącznik nr 9.
przedmiar robót
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