
Ogłoszenie nr 500024705-N-2018 z dnia 01-02-2018 r. 

Stawiguda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 508580-N-2018 

Data: 22/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj. 

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910. 

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2018-02-06, godzina: 09:45 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-02-13, godzina: 09:45 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: 1. Ustala się wadium: CZĘŚĆ I – Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Żurawiej i 
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Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo w wysokości 16 000,00 zł z dopiskiem Wadium 

CZĘŚĆ I – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda 

poprzez przebudowę ulicy Żurawiej i Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ II – 

Przebudowa drogi gminnej nr 162118N w miejscowości Tomaszkowo w wysokości 16 000,00 zł 

z dopiskiem Wadium CZĘŚĆ II – Przebudowa drogi gminnej nr 162118N w miejscowości 

Tomaszkowo CZĘŚĆ III – Budowa oświetlenia drogi 162118N w miejscowości Tomaszkowo w 

wysokości 2 000,00 zł z dopiskiem Wadium CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi 162118N w 

miejscowości Tomaszkowo Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie 

zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza 

uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się 

ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem 

składania ofert tj. do dnia 06.02.2018r. godz. 09:45 Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Ustala się wadium: CZĘŚĆ I – Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Żurawiej i 

Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo w wysokości 16 000,00 zł z dopiskiem Wadium 

CZĘŚĆ I – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda 

poprzez przebudowę ulicy Żurawiej i Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ II – 

Przebudowa drogi gminnej nr 162118N w miejscowości Tomaszkowo w wysokości 16 000,00 zł 

z dopiskiem Wadium CZĘŚĆ II – Przebudowa drogi gminnej nr 162118N w miejscowości 

Tomaszkowo CZĘŚĆ III – Budowa oświetlenia drogi 162118N w miejscowości Tomaszkowo w 

wysokości 2 000,00 zł z dopiskiem Wadium CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi 162118N w 

miejscowości Tomaszkowo Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
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zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie 

zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza 

uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się 

ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem 

składania ofert tj. do dnia 13.02.2018r. godz. 09:45 Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą. 
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