
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja części administracyjno-dydaktyczno-socjalnej zespołu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół

Zawodowych w Pińczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pińczowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009432

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zacisze

1.4.2.) Miejscowość: Pińczów

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 413576001

1.4.8.) Numer faksu: 413576007

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pinczow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274979/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-25 13:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00267620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1. Wadium w wysokości:
dla zadania nr 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
dla zadania nr 2 - 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)
dla zadania nr 3- nie określa się 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ustawie Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
� pieniądzu; wadium należy wnieść w PLN (złotych polskich).
� gwarancjach bankowych;
� gwarancjach ubezpieczeniowych;
� 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 2020 r. poz. 299).
� jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej dowód wniesienia wadium w orygina-le należy załączyć do oferty
(poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przeka-zanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od
podmiotu który zabezpieczenia wa-dialnego dokonał).
� gwarancję i poręczenia należy wystawić na Powiat Pińczowski.
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 17850900022001000001850002 z dopiskiem „Wadium termo ZSZ, zadanie nr …"

Po zmianie: 
1. Wadium w wysokości:
dla zadania nr 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
dla zadania nr 2 - 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)
dla zadania nr 3- 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ustawie Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
� pieniądzu; wadium należy wnieść w PLN (złotych polskich).
� gwarancjach bankowych;
� gwarancjach ubezpieczeniowych;
� 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 2020 r. poz. 299).
� jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej dowód wniesienia wadium w orygina-le należy załączyć do oferty
(poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przeka-zanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od
podmiotu który zabezpieczenia wa-dialnego dokonał).
� gwarancję i poręczenia należy wystawić na Powiat Pińczowski.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 17850900022001000001850002 z dopiskiem „Wadium termo ZSZ, zadanie nr …"
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