
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą

otoczenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276104

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Minorytów 3

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-017

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 453 78 72

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@cmjw.pl

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164261/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 15:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00154332/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20
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000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone 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
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku PKO BP S.A. Oddz. Opole, nr konta: 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400, z adnotacją
„Wadium - przebudowa Łambinowic _26.1.2.2021”.
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
3.09.2021 r., do godz. 10:00.
6. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych
(wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany
rachu-nek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
8. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaran-
ta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach,
wskazanych w art. 98 ust. 46 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie zabezpieczającej
skuteczne dochodzenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu i musi obejmować cały okres
związania ofertą.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie
odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20
000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone 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
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku PKO BP S.A. Oddz. Opole, nr konta: 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400, z adnotacją
„Wadium - przebudowa Łambinowic _26.1.2.2021”.
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
8.09.2021 r., do godz. 10:00.
6. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych
(wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany
rachu-nek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
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7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
8. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaran-
ta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach,
wskazanych w art. 98 ust. 46 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie zabezpieczającej
skuteczne dochodzenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu i musi obejmować cały okres
związania ofertą.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie
odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

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: 
2021-09-03 10:00

Po zmianie: 
2021-09-08 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-09-03 11:00

Po zmianie: 
2021-09-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-10-02

Po zmianie: 
2021-10-07
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