Ogłoszenie nr 540058581-N-2020 z dnia 02-04-2020 r.
Żuromin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 527394-N-2020
Data: 27/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina i Miasto Żuromin, Krajowy numer identyfikacyjny 13037793600000, ul. Pl.
Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6572 558, email gkmizp@gmail.com, faks 236 572 540.
Adres strony internetowej (url): www.zuromin.ibip.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru
stanowiącego załączniku nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do
oferty: 1) Dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż
pieniądza) 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do
podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym
kraju 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi 4)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy – Załącznik nr 11 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP – wg wzoru stanowiącego załączniku nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Inne dokumenty, które należy
dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało wniesione w innej
formie niż pieniądza) Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia zostało
wystawione w formie elektronicznej wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia) przed upływem terminu składania
ofert za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres gkmizp@gmail.com 2) Pełnomocnictwo
osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio
z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju 3) W przypadku złożenia

oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego –
jeśli dotyczy – Załącznik nr 11 do SIWZ
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1 Przystępując do niniejszego
postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2 Wykonawca może wnieść wadium
jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1) gwarancjach bankowych,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2019 r, poz. 310, 836 i 1572). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w
pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Żurominie Nr NRB: 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002 z dopiskiem: Wadium – Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin 5. Oferta jest skutecznie
zabezpieczona wadium, jeżeli pieniądz znajduje się na koncie Zamawiającego w terminie
(godzina) składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 8. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający
zwraca je 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. 12.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 których 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. 13.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 15.13
SIWZ). Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14
dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 15. Wszystkie formy wadium
powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16 Nie wniesienie
wadium lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie
uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1 Przystępując do niniejszego
postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2 Wykonawca może wnieść wadium
jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1) gwarancjach bankowych,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2019 r, poz. 310, 836 i 1572). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w
pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Żurominie Nr NRB: 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002 z dopiskiem: Wadium – Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin 5. Oferta jest skutecznie
zabezpieczona wadium, jeżeli pieniądz znajduje się na koncie Zamawiającego w terminie
(godzina) składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli wadium
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia zostało wystawione w formie elektronicznej
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
gwarancji/poręczenia) przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem skrzynki email na adres gkmizp@gmail.com 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 13 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je 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. 12. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 których 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. 13. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 14. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 15.13 SIWZ). Gwarancja winna przewidywać
okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania
wypłaty wadium. 15. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z
okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. 16 Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium w sposób
nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust 1
pkt 7b) ustawy Pzp.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-15, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-17, godzina: 09:30,

