
W ogłoszeniu powinno być: .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-05, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-19, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegaĆ się wykonawcy,l<tórzy .uuykażą się: a) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w Ęm okresie wykonali co najmniej 3 roboĘ budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy
budynku w zakres których wchodz|ły roboĘ budowlane i instalacyjne o wartości każdej z robót min' 5 mln. PLN
brutto, W tym co najmniej jedna z ww. robót wykonana została w obiekcie wpisanym do Ęestru zabytków, b)
dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy - z
doświadczeniem w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23'07 '2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U' z2014 r.I poz' 1446 ze zm')
W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się wykonawcy,I<tórzy wykaŻą, że: a) w
okresie ostatnich pięciu lat przed ufiwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest
krótszy - W tym okresie wykonali co najmniej 3 roboĘ budowlane polegające na wykonaniu remontu lub
przebudowy budynku albo 2 roboĘ polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy budynku i 1 na
wybudowaniu budynku w zakres których wchodziły roboĘ budowlane i instalacyjne, o waftoŚci kazdej z robót
min. 5 mln, PLN brutto, w tym co najmniej jedna z ww. robót wykonana została w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków, b) dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy -
z doświadczeniem w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych, zgodnie z aft'. 37c ustawy z dnia
23'07 '2003 r' o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r', poz. 1446 ze zm')

II.2) Tekst' który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zamawiający Żąda od wykonawców wniesienia wadium w
kwocie: 150.000'00 (słownie: sto pięćdziesiąt Ęsięcy) Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2)
poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , ztYm ze poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pienięŻnym; 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia
udzielaneprzezpodmioty,októrychmowaWart.6bust.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz' 275.). 2' Wadium Wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego w banku PKo BP, nr konta: 56 1020 1026
0000 1402 0290 0900 z dopiskiem ,,wadium - przetarg nieograniczony - znak spravvy ZP-272-8120I7. 3. Wadium
w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) naleŻy dołączvć do ofeĘ w oddzielnej kopercie' 4. Wadium
należy wnieść przed upĘwem terminu sl(adania ofert. 5. Zamawiająry zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze ofeĘ najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego ofefta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający Zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ jeżeli jego wniesienia
Żądano' 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawry, Kóry wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofeft. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezzamawiającego' 10'
Jezeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiająry zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszĘ prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę' 11' Zamawiający
zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w aft' 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. 12. oferta wykonawcy, który
nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


