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Kraków, dnia 03.03.2015 r. 

 

 

ZP-02/15  

   

 Do wszystkich wykonawców 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej ustawą), zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 44594-2015 w przetargu 
nieograniczonym na wykonanie prac konserwatorskich na potrzeby MICET w następującym zakresie: 

I. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w pkt III.1 (WADIUM) w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
 

„Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 
złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).  
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego: 93 1130 1150 0012 1267 
2520 0001;  
b) poręczeniach bankowych;  
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych;  
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały 
okres związania ofertą. Wadium wnoszone w takiej formie powinno zostać złożone w kasie Zamawiającego 
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Złożenie dokumentu gwarancji lub poręczenia do kasy 
będzie następowało za potwierdzeniem. Zamawiający prosi o nie łączenie (nie zszywanie, nie bindowanie itp.) 
dokumentu gwarancji lub poręczenia z ofertą.  
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. VIII.2.a 
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.  
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub 
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi 

modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z Biuletynu Zamówień 
Publicznych zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego razem z niniejszą informacją. 
 
W związku ze zmianą nie ulega zmianie termin składania ofert w postępowaniu. 
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