
Ogłoszenie nr 540535556-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.  

Dąbrowa Zielona: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 610244-N-2020  

Data: 2020-11-17  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Dąbrowa Zielona, Krajowy numer identyfikacyjny 53266500000000, ul. Plac 

Kościuszki  31, 42-265  Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 555 018, e-

mail ug@dabrowazielona.pl, faks 343 555 052.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.dabrowazielona.pl  

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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-12-09, godzina: 09:30,  

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

w postępowaniu: Data: 2020-12-11, godzina: 09:30,  

 

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

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) 9 000,00 zł (słownie złotych: 

dziewięć tysięcy , 00/100) - dla części 1; b) 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy , 

00/100) - dla części 2. c) 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy – dla części 

3 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.12.2020 r. do godz. 9:30. 3.Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.299) Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona: Bank Spółdzielczy w 

Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej nr rachunku: 63827610132002020000130103 

Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową. 

Wadium w formie innej niż pieniądz: - należy złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz 

z ofertą przetargową albo - w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy 

go przesłać w oryginale na adres: zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl Wadium 

wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się 

za wniesione prawidłowo  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) 9 000,00 zł (słownie 

złotych: dziewięć tysięcy , 00/100) - dla części 1; b) 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć 

tysięcy , 00/100) - dla części 2. c) 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy – 



dla części 3 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.12.2020 r. do godz. 9:30. 

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.299) Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona: Bank Spółdzielczy w 

Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej nr rachunku: 63827610132002020000130103 

Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową. 

Wadium w formie innej niż pieniądz: - należy złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz 

z ofertą przetargową albo - w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy 

go przesłać w oryginale na adres: zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl Wadium 

wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się 

za wniesione prawidłowo  

            

            

        


