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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Stawy Milickie S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 2146175600000, ul. Ruda 
Sułowska  20, 56300   Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 847 110, e-mail 
biuro@stawymilickie.pl, faks 713 847 110.  
Adres strony internetowej (url): www.stawymilickie.pl 
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: 1.2) 
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w 
kwocie: 1) dla części I: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100). 2) dla części II: 
300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100). 3) dla części III: 350,00 zł (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 
poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 
0024 4417 0023 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-6/2017 na dostawę 
odzieży roboczej część I,II,III”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z 
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym 
mowa w rozdz. IX. Ust 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 
niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 
ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy U.P.Z.P. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub 
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu 



wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy określa ustawa U.P.Z.P.  
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia 
wadium w kwocie: 1) dla części I: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100). 2) 
dla części II: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100). 3) dla części III: 300,00 zł 
(słownie: trzysta zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 
poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 
0024 4417 0023 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-6/2017 na dostawę 
odzieży roboczej część I,II,III”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z 
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym 
mowa w rozdz. IX. Ust 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 
niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 
ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy U.P.Z.P. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub 
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu 
wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy określa ustawa U.P.Z.P.  
	  


