
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GORZYCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409169

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Sandomierska 75

1.4.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-432

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 158362075

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl

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

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029155/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 09:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00022670/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.2. Zamawiający określa kwotę
wadium w wysokości 3 500,00 zł.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) oraz ust. 2 Pzp4. Przedłużenie terminu związania
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ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:1) pieniądzu;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. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).6. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.7. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.8. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Po zmianie: 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.2. Zamawiający określa kwotę
wadium w wysokości 3 500,00 zł.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, numer
konta: 25-9434-1012-2002-1050-0018-0001.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) oraz ust. 2 Pzp5. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:1) pieniądzu;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. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).7. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-09 09:00

Po zmianie: 
2021-04-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-09 10:00

Po zmianie: 
2021-04-13 10:00
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