
 
 

Czerwionka-Leszczyny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                        
w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:      Ogłoszenia o zamówieniu  
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
 
Numer: 640327-N-2018                       Data: 25/10/2018 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000,               
ul. ul. Parkowa  9, 44230   Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel.                     
032 4295911, 4318105, e-mail zp@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks 032 4311760, 
4318105. 
  
Adres strony internetowej (url): www.czerwionka-leszczyny.com.pl 
 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 
  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: IV                   Punkt: 6.2) 
 
W ogłoszeniu jest: 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                                 
w postępowaniu: Data: 2018/11/15, godzina: 10:30 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
 
 IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                                  
w postępowaniu: Data: 2018/11/22, godzina: 10:30  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
 
Numer sekcji: IV                   Punkt: 1.2)  
 
W ogłoszeniu jest:  
 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/


 
Informacja na temat wadium  
 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem 
tysięcy złotych 00/100).  
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa                   
i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres 
związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.  
 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy                           
w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 07 8454 1095 
2003 0000 0374 0008. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu 
na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 
15.11.2018 r. do godziny 10:30:00.  
 
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu 
wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast 
oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób 
umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Urzędzie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy 
załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia 
wadium.  
 
W ogłoszeniu powinno być:  
 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  
 
Informacja na temat wadium  
 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem 
tysięcy złotych 00/100).  
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa                   
i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres 
związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.  
 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy                        
w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 07 8454 1095 
2003 0000 0374 0008. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu 
na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 
22.11.2018 r. do godziny 10:30:00.  
 
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu 
wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast 
oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób 
umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Urzędzie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy 
załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia 
wadium. 
 
Niniejsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 13.11.2018 roku. 


