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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Uniejów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail
urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (url): www.uniejow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1:150.000,00 zł (
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Dla części 2: 50 000,00zł ( słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wadium może być wnoszone w następujących formach: 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4.
Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3. lit. b – e należy złożyć przed upływem
terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul.
Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - Biuro Podawcze (na parterze), w kopercie
oznaczonej w sposób następujący: Wadium – postępowanie na roboty budowlane w ramach
zadania „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie” etap II CZESC……. - nie otwierać przed 12.02.2020 r. godz. 12:30 5.
Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 3. lit. b - e muszą zachowywać ważność przez
cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie
zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści
gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy. 6 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na
rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule

wpłaty tytuł postępowania 7 W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta kwotą wadium, co
winno nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 8 Okoliczności zwrotu wadium i jego
zatrzymania określa ustawa. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację
odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1:150.000,00
zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Dla części 2: 50 000,00zł ( słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wadium może być wnoszone w następujących formach: 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4.
Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3. lit. b – e należy złożyć przed upływem
terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul.
Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - Biuro Podawcze (na parterze), w kopercie
oznaczonej w sposób następujący: Wadium – postępowanie na roboty budowlane w ramach
zadania „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie” etap II CZESC……. - nie otwierać przed 21.02.2020 r. godz. 12:30 5.
Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 3. lit. b - e muszą zachowywać ważność przez
cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie
zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści
gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy. 6 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na
rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule
wpłaty tytuł postępowania 7 W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta kwotą wadium, co
winno nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 8 Okoliczności zwrotu wadium i jego
zatrzymania określa ustawa. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację
odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-12, godzina: 12:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-02-21, godzina: 12:15,

Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

