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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół Nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 17896200000000, ul. ul. Twórców 

Liskowa  1, 62-850  Lisków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 76 34 009, e-mail 

1bud@wp.pl, faks 62 76 34 009.  

Adres strony internetowej (url): www: www.zs1liskow.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: X. Wadium 10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium. 10.2 Wadium 

może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp. 

10.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia:1 

000,00 zł brutto(słownie: tysiąc złotych) Część II zamówienia:1 800,00 zł brutto(słownie: 

tysiąc osiemset złotych) 10.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta 

formie przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 25.10.2019 roku 

do godz. 10.00. 10.5Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 76 

1560 0013 2007 1630 2000 0007 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć „Poprawa 

jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”- zakup i dostawa sprzętów do pracowni 

technologii gastronomicznej i technika pojazdów samochodowych-dotyczy: □ części I, i/lub □ 

części II zamówienia). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie 

na koncie Zamawiającego. 10.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach 

określonych w art. 46 Ustawy. 10.7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi 

posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego 

ofertą. 10.8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do 

oferty odpowiedni dokument.  

W ogłoszeniu powinno być: X. Wadium 10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium. 10.2 

Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp. 

10.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia:1 

000,00 zł brutto(słownie: tysiąc złotych) Część II zamówienia:1 800,00 zł brutto(słownie: 

tysiąc osiemset złotych) 10.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta 

formie przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 19.11.2019 roku 

do godz. 10.00. 10.5Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 76 

1560 0013 2007 1630 2000 0007 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć „Poprawa 

jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”- zakup i dostawa sprzętów do pracowni 

technologii gastronomicznej i technika pojazdów samochodowych-dotyczy: □ części I, i/lub □ 

części II zamówienia). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie 

na koncie Zamawiającego. 10.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach 

określonych w art. 46 Ustawy. 10.7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi 

posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego 

ofertą. 10.8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do 

oferty odpowiedni dokument.  


