
Ogłoszenia powiązane:  
Ogłoszenie nr 33929-2017 z dnia 01-03-2017 - Częstochowa  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów – Biała 
Wielka w km 0+000 – 3+197, gmina Lelów. Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S 
odc. Lelów – Biała Wielka w ...  
Termin składania ofert/wniosków: 17-03-2017  

Ogłoszenie nr 43557 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.  
Częstochowa:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 33929 
Data: 01/03/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, 
ul. ul. Sobieskiego  9, 42217   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-
mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.  
Adres strony internetowej (url):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.1.2) 
W ogłoszeniu jest: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), Formy wadium -Wadium może być wniesione 
w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -
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. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert. tj. do dnia 17.03.2017r. do godz. 9:00. 
W ogłoszeniu powinno być: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), Formy wadium -Wadium może być 
wniesione w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -
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. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert. tj. do dnia 17.03.2017r. do godz. 9:00. 


