
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa

sprzętu ICT oraz mebli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27786993800000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kosmonautów 8

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-303

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspdabrowa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013559/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-05 07:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00011152/01

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 Zamawiający żąda wniesienia wadium.2 Wadium może być wnoszone w formach
dopuszczonych zgodnie z art.97 ust. 7 ustawy Pzp.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:Część I zamówienia:4 000,00zł brutto (słownie: cztery tysiące
złotych)Część II zamówienia: 900,00zł brutto (słownie: dziewięćset złotych)4. Wniesienia
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wadium należy dokonać w wybranej przez Wykonawcę formie przed terminem ustalonym dla
składania ofert nie później niż do dnia 8.03.2021 roku do godz. 10.00. 5.Wpłaty wadium należy
dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 60 1560 0013 2124 7141 8000 0006 z dopiskiem
na przelewie WADIUM i oznaczyć „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w
Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli – dotyczy części I i/lub II
zamówienia (wskazać właściwe). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona
będzie na koncie Zamawiającego.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach
określonych w art. 98 ust.1-6 ustawy Pzp.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o
których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Po zmianie: 
1 Zamawiający żąda wniesienia wadium.2 Wadium może być wnoszone w formach
dopuszczonych zgodnie z art.97 ust. 7 ustawy Pzp.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:Część I zamówienia:4 000,00zł brutto (słownie: cztery tysiące
złotych)Część II zamówienia: 900,00zł brutto (słownie: dziewięćset złotych)4. Wniesienia
wadium należy dokonać w wybranej przez Wykonawcę formie przed terminem ustalonym dla
składania ofert nie później niż do dnia 10.03.2021 roku do godz. 10.00. 5.Wpłaty wadium należy
dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 60 1560 0013 2124 7141 8000 0006 z dopiskiem
na przelewie WADIUM i oznaczyć „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w
Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli – dotyczy części I i/lub II
zamówienia (wskazać właściwe). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona
będzie na koncie Zamawiającego.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach
określonych w art. 98 ust.1-6 ustawy Pzp.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o
których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

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: 
2021-03-08 10:00

Po zmianie: 
2021-03-10 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-03-08 11:00
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Po zmianie: 
2021-03-10 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-06

Po zmianie: 
2021-04-08
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