
Ogłoszenie nr 300459 - 2016 z dnia 2016-08-05 r.  

Polkowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 300446 

Data: 05/08/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny , ul. Rynek  6, 59100   Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 749 33 74, faks 

076 749 33 70.  

Adres strony internetowej (url): ptbs.com.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: 06/08/2016 godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: 22.08.2016 r. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji:  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: 22/08/2016 

W ogłoszeniu powinno być: 30 dni 

 

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

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: nie 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wyko nawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej 

zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie 

może być wnoszone według wyboru Wyk onawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: a) Pieniądzu na konto 21109021090000000550029044 ; b) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W 

przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpiecze nia przedstawionego w formie 

gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz 

Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, 

na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania , bez warunku, niezależnie od 



kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 

jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie 

innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. 

dokumentu. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpiec zenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  
 


