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Ogłoszenie nr 540204935-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.
Ścinawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596712-N-2019
Data: 12-09-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59-330
Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail
plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z
dokumentacją opracowaną przez JS Architekci, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 53-350 Wrocław. 2.
Adres inwestycji: powiat lubiński, gmina Ścinawa: -obręb Krzyżowa: dz. 172 -obręb Ręszów:
dz. 176 -obręb Sitno: dz. 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56 -obręb Parszowice: dz. 524, 512/1, 512/2
-obręb Wielowieś: dz. 6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 3. Przedmiot zamówienia składa się
z trzech Części: -Część I Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy
Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 7+723,90 do 9+349,78 -Część II
Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa w granicach Krainy
Łęgów Odrzańskich kilometraż od 4+659,45 do 7+723,90 -Część III Budowa ścieżki rowerowej
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trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich
kilometraż od 0+000 do 4+659,45 Zamawiający wymaga zmiany grubości warstwy ścieralnej
z 4 do 5 cm z zastrzeżeniem że 5 cm to minimalna grubość warstwy. W części II zawarte są
również remonty mostów. Z zamówienia wyłączone są strefy odpoczynku w Sitnie,
Parszowicach i Wielowsi. Humusowanie skarp należy przeprowadzać wykorzystując materiał
z profilowania rowów i skarp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
zgodnie z dokumentacją opracowaną przez JS Architekci, ul. Benedyktyńska 15/23-25,
53-350 Wrocław. 2. Adres inwestycji: powiat lubiński, gmina Ścinawa: -obręb Krzyżowa: dz.
172 -obręb Ręszów: dz. 176 -obręb Sitno: dz. 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56 -obręb Parszowice: dz.
524, 512/1, 512/2 -obręb Wielowieś: dz. 6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 3. Przedmiot
zamówienia składa się z trzech Części: -Część I Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei
na terenie gminy Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 7+923,90 do
9+349,78 -Część II Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa w
granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 4+659,45 do 7+923,90 -Część III
Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa w granicach Krainy
Łęgów Odrzańskich kilometraż od 0+000 do 4+659,45 Zamawiający wymaga zmiany
grubości warstwy ścieralnej z 4 do 5 cm z zastrzeżeniem że 5 cm to minimalna grubość
warstwy. W części II zawarte są również remonty mostów. Z zamówienia wyłączone są strefy
odpoczynku w Sitnie, Parszowicach i Wielowsi. Humusowanie skarp należy przeprowadzać
wykorzystując materiał z profilowania rowów i skarp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, Część 2
Punkt: Nazwa
W ogłoszeniu jest: Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy Ścinawa
w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 4+649,45 do 7+723,90
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W ogłoszeniu powinno być: Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie
gminy Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 4+649,45 do
7+923,90

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, Część 1
Punkt: Nazwa
W ogłoszeniu jest: Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie gminy
Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 7+723,90 do 9+349,78
W ogłoszeniu powinno być: Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei na terenie
gminy Ścinawa w granicach Krainy Łęgów Odrzańskich kilometraż od 7+923,90 do
9+349,78

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: a) Dla części I
5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), b) Dla części II 25.000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), c) Dla części I 25.000,00 złotych (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: 52 8669
0001 2035 0351 9390 0005. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium,
oryginalny dokument gwarancyjny powinien być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą.
Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w
walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie

4z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d7eef9a6-1157-4b47-af64-3908...

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał
przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe,
nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), c) kwotę gwarancji(poręczenia), d) termin
ważności gwarancji(poręczenia), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty
gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż zapłaci kwotę gwarancji jeżeli: i. Wykonawca, którego
ofertę wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy stało

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ii. Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: a)
Dla części I 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), b) Dla części II 25.000,00
złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), c) Dla części III 25.000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone
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w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005. 4. W przypadku wyboru formy
niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien być złożony
luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 5. Zamawiający
nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu
składania ofert. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w
ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny
zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją(poręczeniem), c) kwotę gwarancji(poręczenia), d) termin ważności
gwarancji(poręczenia), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji
(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zapłaci kwotę gwarancji jeżeli: i. Wykonawca, którego ofertę
wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy stało

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ii. Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.

