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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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Numer: 530798-N-2020  

Data: 10/04/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63128638000000, ul. 

ul. Wyzwolenia  15, 62-070  Dopiewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 81 48 231, 

e-mail biuro@zukdopiewo.pl, faks 61 89 42 032.  

Adres strony internetowej (url): www.zukdopiewo.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 

Informacja na temat wadium Wymagania dotyczące wadium. 12.1) Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) przed 

upływem terminu składania ofert. 12.2) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 2019 r. poz. 310). Wadium w formie pieniądza należy 

wnieść przelewem na konto Zakład Usług Komunalnych Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział 

w Skórzewie Nr 32 9072 0002 0700 7804 2000 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa ul. Leśna, Dębowa, Akacjowa, 

Klonowa, Topolowa, Orzechowa” - Nr rejestru ZP/ZUK-04/20” Skuteczne wniesienie 

wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert).  

W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia 

wadium: Tak Informacja na temat wadium Wymagania dotyczące wadium. 12.1) Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 12.2) Wadium może być 

wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

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 

2019 r. poz. 310). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakład 

Usług Komunalnych Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie Nr 32 9072 0002 

0700 7804 2000 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Dąbrowa ul. Leśna, Dębowa, Akacjowa, Klonowa, Topolowa, Orzechowa” - Nr 

rejestru ZP/ZUK-04/20” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą 

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w 



pkt. 12. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  
 


