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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.krapkowice.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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 2. Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

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

poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 

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 

2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 z 

dopiskiem „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe utrzymanie dróg i chodników” 5. 

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na 

składanie ofert w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w 

Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 6. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie w 

wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego 

oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 

okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : - 

20.000,00 zł na zadanie 1, - 5.000,00 zł na zadanie 2 ; 2. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

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

poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 

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 

2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 z 

dopiskiem, w zależności od zadania, „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe 



utrzymanie dróg i chodników – zadanie 1” , „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników – zadanie 2 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach 

należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-

Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, 

by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 

na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
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