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Numer: 621096-N-2019

Data: 12/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chrostkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 91086652500000, ul.   , 87-602  Chrostkowo,

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2870039 wew.44, e-mail

l.lazarowski@chrostkowo.pl, faks 542 870 039.

Adres strony internetowej (url):

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: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5

000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2.

Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r. do godz.

10:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone 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 (t.j. Dz. U. z 2019
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r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Lipnie Nr 44 9542 0008 2004 0030 0013 0012

wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania na które jest wnoszone. 5. Za termin wniesienia

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym

Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku

prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje

na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z

ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę

wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do

wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy

Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu

o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 12 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą obowiązek

przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium. 12.

Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania oferty, na przedłużony

okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie

zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o

udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wadium

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający

żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
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została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art.

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.

45 i 46 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w

wysokości 5 000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu

składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia

22.11.2019 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może

być wnoszone 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank

Spółdzielczy w Lipnie Nr 44 9542 0008 2004 0030 0013 0012 wpisując w tytuł przelewu

nazwę zadania na które jest wnoszone. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej

przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający

stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż

pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia,

gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie

związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. W trakcie

postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony

okres, zgodnie z treścią § 12 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na
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przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium. 12. Wykonawca,

który nie wniesie wadium do upływu terminu składania oferty, na przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie

zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania

o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie

wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Pzp. 18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy

dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony

wraz z tłumaczeniem na język polski.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-22, godzina: 10:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy

dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony

wraz z tłumaczeniem na język polski.
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