
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 213994-2015 z dnia 2015-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I: Modernizacja budynku zabytkowego Akademii Muzycznej w Poznaniu w poziomie piwnic i fundamentów, 

chroniąca przed napływem wód deszczowych, w tym: a)roboty ziemne i odtworzeniowe... 

Termin składania ofert: 2015-09-04  

 

Numer ogłoszenia: 218158 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 213994 - 2015 data 20.08.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 8568926, fax. 061 8536676. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.  

• W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w 

wysokości 40 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium można 

wnosić w formach określonych w art. 45 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego; nr rachunku 43 1090 1362 0000 0001 

1843 1752 Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zostanie 

uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wadium nie jest wnoszone w pieniądzu, to w ofercie należy dostarczyć oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 

ust. 1, 1a, 2 oraz 4 PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP..  

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia 

wadium w wysokości 30 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium można wnosić w formach określonych w art. 45 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego; nr rachunku 43 1090 

1362 0000 0001 1843 1752 Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za prawidłowo wniesione, 

jeżeli zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 



ofert. Jeżeli wadium nie jest wnoszone w pieniądzu, to w ofercie należy dostarczyć oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych 

w art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP..  

 


