
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 65691-2015 z dnia 2015-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarowice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: - Budowie nawierzchni syntetycznej pod siłownię

plenerową: ok. 305 m2; - Budowie ścieżek/tras rolkowych: ok. 1 970 m2; - Zagospodarowaniu zieleni, (drzewa iglaste

około 100 szt.);...

Termin składania ofert: 2015-05-22

Numer ogłoszenia: 69989 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 65691 - 2015 data 07.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, tel. 32 2857222, fax. 32 2845024.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30

000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin

wniesienia wadium upływa dnia 27.03.2015 r. o godz. 10:00. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub

kilku następujących formach: - w 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216,

poz. 1824 ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - 21 8467

0001 0000 2974 2000 0012 w Bank Spółdzielczy Świerklaniec - z dopiskiem: Zagospodarowanie centrum

miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 6. W

treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich

zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a

prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.

3 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 krupy kapitałowej, 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; 2) w art.

46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
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podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego

dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą,

poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w

oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (w

księgowości pokój nr 6). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez

jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. O uznaniu przez Zamawiającego,

że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na

rachunek Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, 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 publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46

ustawy Pzp..

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w

wysokości: 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania

ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.05.2015 r. o godz. 10:00. 4. Wadium może być wnoszone

w jednej lub kilku następujących formach: - w 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i

nr 216, poz. 1824 ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - 21

8467 0001 0000 2974 2000 0012 w Bank Spółdzielczy Świerklaniec - z dopiskiem: Zagospodarowanie

centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do

oferty. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w

jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust.

4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

ust. 3 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 krupy kapitałowej, 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; 2) w art.

46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego
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dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą,

poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w

oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (w

księgowości pokój nr 6). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez

jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. O uznaniu przez Zamawiającego,

że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na

rachunek Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, 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 publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46

ustawy Pzp..
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