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Ogłoszenie nr 50016305ł-N-2018 z dnia 12-07-2018 r. 

Mińsk Mazowiecki: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 585753-N-2018 

Data: 09/07/2018 

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II; ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.l) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Rozłożony w czasie, według bieżącego zapotrzebowania zakup, 

transport na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, niezbędnych do utwardzenia 

gruntowych dróg gminnych i obejmuje dostawę kruszywa naturalnego łamanego w ilości do 

1300 [Mg] o frakcji od O do 31,5 mm na wskazane przez zamawiającego odcinki dróg 

zlokalizowane na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Przedmiotowe kruszywo powinno być 

zgodne z normą PN-EN 13043. Wymagany kolor materiału: szary. Zamawiający nie 

dopuszcza materiału o zabarwieniu białym, różowym czy pomarańczowym, posiadającym 

znaczne domieszki tłenku żełaza i magnezu 
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W ogłoszeniu powinno być: Rozłożony w czasie, według bieżącego zapotrzebowania 

zakup, transport na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, niezbędnych do 

utwardzenia gruntowych dróg gminnych i obejmuje dostawę kruszywa naturalnego 

łamanego w ilości do 1000 [Mg] o frakcji od O do 31,5 mm na wskazane przez 

zamawiającego odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 

Przedmiotowe kruszywo powinno być zgodne z normą PN-EN 13043. Wymagany kolor 

materiału: szary. Zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu białym, różowym 

czy pomarańczowym, posiadającym znaczne domieszki tłenku żelaza i magnezu 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 

ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 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. 

6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu 

należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku 

Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. W przypadku wadium 

wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania 

kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. 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 Mińsk 

Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a 

kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do 

oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 
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W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie 

tysiąc złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. 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 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 

14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie 

wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data:2018-07-17, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2018-07-18, godzina: 10:00, 
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