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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-010  

Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 

a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464. 

Adres strony internetowej (url): www,powiatleczynski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.1.2) 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

powinien wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 12.2. Wadium 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej(poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z 

późń. zm.). 12.3. W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: 

Powiatu Łęczyńskiego w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, Nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 

W tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania pn.: „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ BUDOWĘ 

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO (COM) W JASZCZOWIE” nr sprawy: IRP.272.4.30.2019 12.4. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 12.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca powinien dołączyć 

do oferty potwierdzenie przelewu wniesienia wadium, z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy 

przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wstawionego na rzecz Zamawiającego. 12.6. Oferta musi być zabezpieczona 

wadium przez cały okres związania ofertą. 12.7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 



beneficjenta gwarancji, Jako beneficjent treści gwarancji muszą być wskazane podmioty udzielające 

ofertę, W treści gwarancji muszą zostać wskazani wszyscy Wykonawcy składający ofertę

bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną 

na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 12.8. Zamawiający odrzuci 

ofertę, jeżeli jej wadium nie zostało wniesione (w tym na przedłużony termin związania ofertą) lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej(poręczenie kasy jest 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z 

późń. zm.). 12.3. W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: 

Powiatu Łęczyńskiego w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, Nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 

W tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania pn.: „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ BUDOWĘ 

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO (COM) W JASZCZOWIE” nr sprawy: IRP.272.4.30.2019 12.4. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 12.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca powinien dołączyć 

do oferty potwierdzenie przelewu wniesienia wadium, z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy 

przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wstawionego na rzecz Zamawiającego. 12.6. Oferta musi być zabezpieczona 

wadium przez cały okres związania ofertą. 12.7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 

beneficjenta gwarancji, Jako beneficjent treści gwarancji muszą być wskazane podmioty udzielające 

kwotę 

bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną 

na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 12.8. Zamawiający odrzuci 

ofertę, jeżeli jej wadium nie zostało wniesione (w tym na przedłużony termin związania ofertą) lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 


