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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  149959 - 2011 data 27.05.2011 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 
41 50, fax. 77 413 41 50. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).  

• W ogłoszeniu jest:  III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania 

ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN. Wadium wnosi się przed terminem 

składania ofert tj. do dnia 13 czerwca 2011 do godz. 9.00 dopuszcza się kaŜdą formę wnoszenia wadium 

zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 dowód 

wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uwaŜa się za wniesione, jeśli 

wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 13 czerwca 2011 do godz. 9.00.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu 

składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN. Wadium wnosi się przed 

terminem składania ofert tj. do dnia 15 czerwca 2011 do godz. 9.00 dopuszcza się kaŜdą formę wnoszenia 

wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 

dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uwaŜa się za wniesione, 

jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 15 czerwca 2011 do godz. 9.00. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna Sekretariat (pokój nr 

19, I piętro). 

• W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 15.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna Sekretariat 

(pokój nr 19, I piętro). 


