
Ogłoszenie nr 540023365-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.  

Bojanów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 505784-N-2020  

Data: 23/01/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Bojanów, Krajowy numer identyfikacyjny 00053329700000, ul. ul. Parkowa  5, 37-

433  Bojanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158708326, e-mail 

kobylarz@bojanow.pl, faks 158708326.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.bojanow.pl  

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: Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Oferta winna być 

zabezpieczona wadium na kwotę 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone 

w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 

19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

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 (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 11.02.2020 r. 

o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w 

pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z 

potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. 

Krochowa - etap III”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału 

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego do oferty. Dokumenty, o których mowa w 

pkt. 8.2. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 

ofertą. 8.5. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w 

trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.  

W ogłoszeniu powinno być: Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Oferta winna być 

zabezpieczona wadium na kwotę 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone 

w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 

19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

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 (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 8.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.02.2020 r. 

o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w 

pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z 

potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. 

Krochowa - etap III”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału 

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego do oferty. Dokumenty, o których mowa w 

pkt. 8.2. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 

ofertą. 8.5. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w 

trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,  

 


