
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na

rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch
zabytkowych kamienic.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7781028941

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 5

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-895

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48531978670

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: michalina.kowalczyk@wsb.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Beneficjent realizujący projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046797/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 15:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00037927/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

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

Przed zmianą: 
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 100 000, 00 zł (sto tysięcy
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złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub w kilku z form, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w: 1) w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego, 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty. Oznaczenie
beneficjenta składanych gwarancji wadialnych:Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul.
Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznańzarejestrowana w Ewidencji Uczelni
Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „47”NIP:
778-10-28-9414. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do
oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata
dotyczy przedmiotowego postępowania. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w Banku BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 73 1750 1019 0000 0000 0161
1739 z adnotacją: „Wadium. Znak ref. postępowania: ZP/01/2021”7. Zamawiający uzna wymóg
wniesienia wadium za spełniony, jeżeli: 1) przed upływem terminu składania ofert rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu); 2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w pkt. 8
poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3 przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna). 8.
Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny
adres gwaranta (poręczyciela), 2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest
dokument, 3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na
pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp, 4) zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od
otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 5) okres ważności
wadium - który nie może być krótszy niż termin związania ofertą wskazany w SWZ, 6)
wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie, 7)
wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego (Beneficjenta). Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Po zmianie: 
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 100 000, 00 zł (sto tysięcy
złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub w kilku z form, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w: 1) w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego, 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty. Oznaczenie
beneficjenta składanych gwarancji wadialnych:Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul.
Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznańzarejestrowana w Ewidencji Uczelni
Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „47”NIP:
778-10-28-941. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty
potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy
przedmiotowego postępowania. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w Banku BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 73 1750 1019 0000 0000 0161
1739 z adnotacją: „Wadium. Znak ref. postępowania: ZP/01/2021”7. Zamawiający uzna wymóg
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wniesienia wadium za spełniony, jeżeli: 1) przed upływem terminu składania ofert rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu); 2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w pkt. 8
poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3 przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna). 8.
Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny
adres gwaranta (poręczyciela), 2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest
dokument, 3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na
pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp, 4) zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od
otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 5) okres ważności
wadium - który nie może być krótszy niż termin związania ofertą wskazany w SWZ, 6)
wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie, 7)
wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego (Beneficjenta). Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.
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