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Ogłoszenie w BZP nr 540048817-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.
Łowicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525012-N-2019
Data: 13/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 94461000000000, ul. ul. Blich 10, 99-400
Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 373 705, e-mail .blich@zsp2lowicz.pl, faks 46
8373377, 8373705.
Adres strony internetowej (url): www.zsp2lowicz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 PLN, (słownie: jeden tysiąc
złotych zero groszy). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank BGŻ BNP
PARIBAS, nr rachunku: 86 1600 1462 1823 7950 1000 005 lub w jednej z poniżej podanych
form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach
bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650,
1000 i 1669). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy
przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia
wadium należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Budynek A – w siedzibie Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni,
licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż
wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien
zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą
wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10.
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W przypadku gdy wadium wnoszone będzie w formie gwarancji przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 PLN, (słownie:
jeden tysiąc złotych zero groszy). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu
składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank
BGŻ BNP PARIBAS, nr rachunku: 86 1600 1462 1823 7950 1000 0005 lub w jednej z
poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu
ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy
dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych
formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał
wniesienia wadium należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Budynek A – w siedzibie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na
okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres
niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien
zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą
wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10.
W przypadku gdy wadium wnoszone będzie w formie gwarancji przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540048817-N-2019 zostało zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.03.2019 r.

