
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
POTOCZKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097778

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 43

1.4.2.) Miejscowość: Potoczek

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-313

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 158740268

1.4.8.) Numer faksu: 158740268

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrpotoczek.pl

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

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101553/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 14:12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00088223/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą: 
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Po zmianie: 
649238,0

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. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 18.000,00 zł przed
upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Potoczku, Narodowy Bank Polski Nr konta 60 1010 1339 0004 8813 9800 0000 o
uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 
2) Gwarancjach bankowych
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych 
4) 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. 2019,
poz. 310, 836, 1572 z późn. zm.) 

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia , w postaci elektronicznej 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej
formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp

Po zmianie: 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 9.000,00 zł przed
upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Potoczku, Narodowy Bank Polski Nr konta 60 1010 1339 0004 8813 9800 0000 o
uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 
2) Gwarancjach bankowych
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych 
4) 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. 2019,
poz. 310, 836, 1572 z późn. zm.) 

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia , w postaci elektronicznej 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej
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formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp
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