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Wierzbica, dnia 21 maja 2021 r. 

Znak postępowania: RRN.271.1.2021 

      

- do wszystkich Wykonawców – 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Roboty 

budowlane polegające na remoncie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi przy publicznej szkole podstawowej w Wierzbicy i remoncie sali 

gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy publicznej szkole 

podstawowej w Rudzie Wielkiej” 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Wierzbica zwana 

dalej „Zamawiającym” ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia  

 

A. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:   

 

w rozdziale 12 pkt. 12.1 SWZ przed zmianą jest: 

  

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

w zakresie 1 części: 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy zł) 

w zakresie  2 części: 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) 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. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 

RRN.271.2021, w zakresie cz. ……..” 

 

w rozdziale 12 pkt. 12.1 SWZ po zmianie jest: 

  

12.2.  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

w zakresie 1 części: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) 

w zakresie 2 części: 7. 000 (słownie: siedem tysięcy złotych). 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

e) pieniądzu; 

f) gwarancjach bankowych; 
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g) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

h) 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. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 

RRN.271.2021, w zakresie cz. ……..” 

 

B. Powyższa zmiana powoduje zmianę terminu składania i otwarcia ofert, a 

mianowicie: 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 24.05.2021 godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 28.05.2021 r., godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 24.05.2021 godz. 10:30. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 28.05.2021 r., godz. 10:30. 

 

C. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.06.2021 r. 

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.06.2021 r. 

 

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2021/BZP 00049033/01 z dnia 7.05.2021 r.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 21.05.2021 r.  

pod numerem 2021/BZP 00061917/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
 

 


