Wodzisław Śląski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 574512-N-2019 
Data: 16/07/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Wodzisławskie Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 82160700000000, ul. ul. Płk. Ks. W. Kubsza  17, 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 455 28 74, e-mail ksiegowosc@wck.wodzislaw.pl, faks 32 455 48 55. 
Adres strony internetowej (url): www.wck.wodzislaw-slaski.pl, www.bip.wck.wodzislaw.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 19 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: 2) Koperta powinna być zaadresowana na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury Sekretariat ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 44-300 Wodzisław Śląski oraz powinna być opisana następująco: Oferta przetargowa na zadanie inwestycyjne pn.: „TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI” Nr sprawy: WCK.3.2019 Oraz powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu, adresem maila oraz dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 1 sierpnia 2019 r. godz. 12:00” 
W ogłoszeniu powinno być: 2) Koperta powinna być zaadresowana na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury Sekretariat ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 44-300 Wodzisław Śląski oraz powinna być opisana następująco: Oferta przetargowa na zadanie inwestycyjne pn.: „TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI” Nr sprawy: WCK.3.2019 Oraz powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu, adresem maila oraz dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2019 r. godz. 12:00” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 20 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 1) Oferty należy składać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury Sekretariat ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 44-300 Wodzisław Śląski nie później niż do dnia 01.08.2019 r., do godz. 11.30. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Oferty należy składać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury Sekretariat ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 44-300 Wodzisław Śląski nie później niż do dnia 05.08.2019 r., do godz. 11.30. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 21 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 12:00 w pok. 12 w budynku WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY przy ulicy Ks. Płk. W. Kubsza 17. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 12:00 w pok. 12 w budynku WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY przy ulicy Ks. Płk. W. Kubsza 17. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 25 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 1. Zabezpieczenie w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych.e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych.e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 


