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Ogłoszenie nr 500027194-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.
Ełk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513076-N-2018
Data: 02/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ełk, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19300 Ełk, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 73 26 200, e-mail zium@um.elk.pl, faks 087 73 26
230.
Adres strony internetowej (url): www.elk.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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, dla każdej
części oddzielnie, w następujących wysokościach: - 15 000 zł - Część 1 - Zagospodarowanie
terenu przy ul. Świackiego-Sępa 1 i ul. Moniuszki 1 w Ełku, - 10 000 zł - Część 2 –
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 w Ełku, Wadium może być
wniesione w następujących formach: – w pieniądzu – w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, – w gwarancjach bankowych, – gwarancjach
ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust.
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5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724
0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty
dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający
jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty. W treści przelewu lub gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej itp., należy określić jakiej części przedmiotowe wadium dotyczy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak; Informacja na
temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania
ofert, dla każdej części oddzielnie, w następujących wysokościach: - 15 000 zł - Część 1 Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 38-58 w Ełku, - 10 000 zł - Część 2 –
Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego 22A i ul. Kościuszki 1 w Ełku, Wadium może
być wniesione w następujących formach: – w pieniądzu – w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, – w gwarancjach bankowych, – gwarancjach
ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b.
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724
0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty
dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający
jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty. W treści przelewu lub gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej itp., należy określić jakiej części przedmiotowe wadium dotyczy.

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: 2018-02-23, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-02-26, godzina: 09:00
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