
Ogłoszenie nr 80269 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.  

Stalowa Wola:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 72048 - 2017 

Data: 24/04/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 

83120121200000, ul. ul. Mickiewicza  15, 37450   Stalowa Wola, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 426 383, e-mail 

gim2stalowa@poczta.onet.pl, faks 158 426 200.  

Adres strony internetowej (url): http://gim2stalowawola.pl/ 

Adres profilu nabywcy: http://gim2stalowawola.pl/ 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

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: Informacja na temat wadium 1. Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 9 maja 2017 r., do godziny 12:00 w 

formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2014 poz. 1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1020 4939 0000 0402 0083 3582 - 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z 

dopiskiem „Wadium – Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do 

potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”. 3. Dowód 

wniesienia wadium winien być załączony do oferty 4. Zamawiający dokonuje 

zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 10 maja 2017 r., do godziny 12:00 w 

formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8d0a1389-b32a-4f67-8749-0c407b2f8b6f&path=2017%5c05%5c20170509%5c80269_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8d0a1389-b32a-4f67-8749-0c407b2f8b6f&path=2017%5c05%5c20170509%5c80269_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8d0a1389-b32a-4f67-8749-0c407b2f8b6f&path=2017%5c05%5c20170509%5c80269_2017.html


z 2014 poz. 1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1020 4939 0000 0402 0083 3582 - 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z 

dopiskiem „Wadium – Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do 

potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”. 3. Dowód 

wniesienia wadium winien być załączony do oferty 4. Zamawiający dokonuje 

zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 09/05/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 10/05/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu 

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

 

 


