
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy 
Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej” (RPWP.09.02.01-30-0001/17) 
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Poznań, dnia 05 maja 2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA              

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań 

 

WYKONAWCY  

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego   

Dotyczy: Nr ref. ZP/01/2021 

 

ZMINA SWZ  

(prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22 kwietnia 2021r.) 

Zamawiający informuje, że w dniu 05 maja 2021 r. dokonuje następujących zmian w specyfikacji 

warunków zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji 

polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch 

zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia 

Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu 

przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka: 

I.  W Rozdziale VIII. SWZ pn. „WADIUM”, w punkcie 3. Zamawiający zmienia treść i nadaje mu 

nowe brzmienie: 

 

 „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 Poznań 

 zarejestrowana w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod liczbą porządkową „47” 

 NIP: 778-10-28-941.” 

 

II. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień: 19.05.2021 r. godz. 12:00. 

W związku z powyższym dokonuje zmiany w Rozdziale XII. SWZ pn. „SPOSÓB I TERMIN 

ZŁOŻENIA ORAZ OTWARCIA OFERT” poprzez zmianę w punkcie 1. daty z 12 maja 2021 r. 

na 19 maja 2021 r.  

 

III. W konsekwencji w/w zmiany Zamawiający zmienia treść w Rozdziale IX. SWZ pn. „TERMIN 

ZWIĄZANIA OFERTĄ” poprzez zmianę w punkcie 1. daty z 10 czerwca 2021 r.  na 17 czerwca 

2021 r.  
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Tekst jednolity zmienionej specyfikacji warunków zamówienia zostaje udostępniony na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiednio w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

 


