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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Gogolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53141307600000, ul. ul. Krapkowicka  6, 

47-320  Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 076 800, e-mail urzad@gogolin.pl, 

faks 774 666 247.  

Adres strony internetowej (url): www.gogolin.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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Wadium musi być wniesione w wysokości 95 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy zł). 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wnieść PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 

Gogolin ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 

0000 2381 0001, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.3.2020 – Budowa wraz 

z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie” 5. Jako termin 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) 

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do 

oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a 

jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 2. Wadium musi być wniesione w wysokości 95 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

pięć tysięcy zł). 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wnieść PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 

Gogolin ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 



0000 2381 0001, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.3.2020 – Budowa wraz 

z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie” 5. Jako termin 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) 

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do 

oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a 

jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Wadium wniesione w formie innej niż 

pieniężna należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej (oryginał) lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony 

gwaranta do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela. Wadium w formie oryginału 

elektronicznego należy przesłać na adres przetargi@gogolin.pl przed upływem terminu 

składania ofert.  
 


