
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 237099-2012 z dnia 2012-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białołęka 

Roboty budowlane polegać będą na remoncie dachów budynków mieszkalnych położonych w Pęcławiu nr 7 i 9 oraz w Piersnej nr 20 (wymiana pokrycia dachowego, rynien, 

instalacji odgromowej). Szczegółowy zakres rzeczowy robót został... 

Termin składania ofert: 2012-11-26 
 

Numer ogłoszenia: 245873 - 2012; data zamieszczenia : 21.11.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  237099 - 2012 data 09.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8317135, fax. 076 8317033. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1). 

• W ogłoszeniu jest:  Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) Wykonawca powinien wnieść wadium 

najpóźniej do dnia 26.11.2012 roku do godz.10.00. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) Wykonawca powinien wnieść 

wadium najpóźniej do dnia 27.11.2012 roku do godz.10.00. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 

Pęcław, Pęcław 28, pokój nr 1(sekretariat).. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd 

Gminy Pęcław, Pęcław 28, pokój nr 1(sekretariat).. 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

• Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  II.1.3). 

• Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ze względu na pomyłkę nastąpiła zmiana w przedmiarze robót dotyczącego remontu dach budynku 

mieszkalnego położonego w Pęcławiu nr 7. Przedmiary dotyczące budynku Pęcław nr 9 oraz Piersna nr 20 pozostają bez zmian.. 

 


