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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 605353-N-2017  

Data: 20/10/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 27575400000, ul. ul. 

Łąkowa  42371, 80743   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 009 201, e-mail 

muzyczna@amuz.gda.pl, faks 583 009 210.  

Adres strony internetowej (url): www.amuz.gda.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: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), najpóźniej do 

upływu terminu składania ofert. 2. Wadium będzie wniesione w 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. Nr 109, poz. 1158, 

z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, w Banku 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 , 

z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony – remont 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) 

w Domu Muzyka” . Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 4. W 

przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej 

kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do 

oferty. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i 

płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w 

ust. 6. 6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą, oraz w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania 



ofertą, który wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 13.700,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100), 

najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium będzie wniesione w 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. Nr 

109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

rachunek Akademii Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, w Banku 14 1090 1098 

0000 0000 0901 5764 , z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony – remont 21 pokoi 

hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka” . Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 

zamawiającego. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu 

należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię dołączyć do oferty. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać 

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz zamawiającego w 

przypadkach określonych w ust. 6. 6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z 

odsetkami, w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub 

nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą, oraz w przypadku, 

gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie 

umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Wadium musi zabezpieczać 

ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania 

ofert.  

 


