
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie- zakup i

dostawa sprzętu ICT”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292030693

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: KOSZAROWA 7

1.4.2.) Miejscowość: Staszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 158642539

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsstaszow@poczta.fm

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsstaszow.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 00018953/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-17 13:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015383/01

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: 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1000 PLN (słownie zł: jeden
tysiąc złotych 00/100),12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
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formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d)
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.12.3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:nr konta: 36 9431 0005 2001 0021 8593 0004z adnotacją „Wadium – Znak
sprawy: I-ZP.271.1.2021 .” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Staszowie”- zakup i dostawa sprzętu ICT”. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2021 r. do godz.
10:0012.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed
upływem terminu składania ofert.12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a)
nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności
gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach
ustawy.12.6. 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.12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i
zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1000 PLN (słownie zł: jeden
tysiąc złotych 00/100),12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d)
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.12.3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:nr konta: 36 9431 0005 2001 0021 8593 0004z adnotacją „Wadium – Znak
sprawy: I-ZP.271.1.2021 .” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Staszowie”- zakup i dostawa sprzętu ICT”. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.03.2021 r. do godz.
10:0012.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed
upływem terminu składania ofert.12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a)
nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności
gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach
ustawy.12.6. 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.12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i
zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA

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

Przed zmianą: 
2021-03-18 10:00

Po zmianie: 
2021-03-23 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-03-18 11:00

Po zmianie: 
2021-03-23 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-16

Po zmianie: 
2021-04-21
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