
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na

drogach powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.4.2.) Miejscowość: Karczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269431/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 09:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00261581/01

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. Zamawiający wymaga wadium

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części I 2 000,00 zł
b) dla części II 2 000,00 zł
c) dla części III 2 000,00 zł
d) dla części IV 2 000,00 zł
e) dla części V 2 000,00 zł.
2. 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 pzp.
3. Przedłużenie 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.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach 
a) Pieniądzu
b) Gwarancji bankowej,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 13 ppkt
2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 pzp
8. Zmawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego
zatrzymania, określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
9. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy,
zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 pkt 14) ustawy pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.
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