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0CK.380.2.2013 	 Biała, dnia 04 kwietnia 2013r. 

GSZNiA 

Numer ogłoszenia: 130762 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129354 - 2013 data 03.04.2013 r. 

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY 

Gminne Centrum Kultury w Białej, Ul. Prudnicka 35, 48-2 10 Biała, woj. opolskie, tel. 77 438 70 
6, fax. 77 438 70 26. 2  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

11.1) Tekst, który na1ey zmienić : 

Miejsce, w którym znje si ę  zmieniany tekst: 111.1. 
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj ący wymaga wniesienia 
wadium 2. Ustała się  wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysoko ści: 60 000,00 
zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł  00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez 
siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy w 3iaiej r 78 8903 0002 2001 0000 2062 0003 z adnotacj ą  wadium: 
przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezb ędną  infastrukturą  wewnętrzną  w Białej 2) w 
poręczeniach bankowych lub porçczZm14c11 spó łdzielczej kasy oszcz ędnościowo - 
k.zdytowej, z tym, że pc:czenie kasy jest zawsze por ęczeniem pieniężnym, 3) w 
gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w por ęczeniach 
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 Przedsi ębiorczo ści (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni ężnego przyjmuje się  
termin uznania na rachunku zamawiaj ącego. Wadium wnosi si ę  przed upływem terminu 
składania ofert. 5. W zakresie wadium obowi ązuj ą  uregulowania Prawa zamówie ń  
publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedn ą  z 
określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z 
udziału w postępowaniu, ajego oferta podlegać  będzie odrzuceniu.. 
W ogłoszeniu powinno by ć : Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj ący wymaga 
wniesienia wadium 2. Ustala si ę  wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysoko ści: 
60 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł  00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w 
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na 
rachunek bankowy: Bank Spó łdzielczy w Białej nr 78 8903 0002 2001 0000 2062 0003 z 
adnotacj ą  wadium: przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezb ędną  infrastrukturą  
wewnętrzną  w Białej 2) w poręczeniach bankowych lub por ęczeniach spó łdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze por ęczeniem 
pieniężnym, 3) w gwarancjach bakowyh, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w 
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 Przedsi ębiorczo ści (Dz. U. 
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z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni ężnego 
przyjmuje się  termin uznania na rachunku zamawiaj ącego. Wadium wnosi się  przed 
upływem terminu składania ofert. 5. W zakresie wadium obowi ązuj ą  uregulowania Prawa 
zamówień  publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty 
jedną  z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu, ajego oferta podlegać  będzie odrzuceniu. 
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