1z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4327f6d8-81bb-4499-80d5-9c80d...

Ogłoszenie nr 540274266-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Ścinawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631083-N-2019
Data: 03/12/2019

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): Tak http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
Adres profilu nabywcy: Tak 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: 8
W ogłoszeniu jest: 2022-12-31
W ogłoszeniu powinno być: 2021-12-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
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W ogłoszeniu jest: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości: 150 000,00 PLN wadium słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 PLN 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 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 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w
innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w
pieniądzu. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień
uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do
gwaranta. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności
gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
tego Wykonawcy”; lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości
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wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 52 8669 0001
2035 0351 9390 0005 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium,
które w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku
Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w
art. 46 Ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 150 000,00 PLN wadium słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i
00/100 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się
składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w
innej formie niż w pieniądzu. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno
być złożone w oryginale wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą). 5. W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5)
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego
Wykonawcy”; lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn
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leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
następujący rachunek Zamawiającego: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005 7. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie
składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-07, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-07, godzina: 13:00,
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