Ogłoszenie nr 500065840-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.
Bobolice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533759-N-2018
Data: 20/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobolice, Krajowy numer identyfikacyjny 52772400000, ul. ul. Ratuszowa 1,
76020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 58 401, e-mail
gmina@bobolice.pl, faks 94 34 58 420.
Adres strony internetowej (url): www.bobolice.pl
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: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.04.2018 r. do godziny 11:00. Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BBS w
Darłowie nr: 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005 z dopiskiem „WADIUM - PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH”. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za
termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie –
opisanej „WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH”
załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd
Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do
dnia 04.04.2018 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 – sekretariat. 6. Wadium w formie
gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinno
zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz
wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia,
bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze
żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Każda forma wadium musi gwarantować
Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu
przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
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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. 9. 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. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o
koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 14. 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 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 (art. 46
ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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. 16. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W przypadku konsorcjum:
wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka
konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja
na temat wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godziny 11:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
BBS w Darłowie nr: 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005 z dopiskiem „WADIUM PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ NA RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH”. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż
pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej
kopercie – opisanej „WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA RYNKU MIEJSKIM W BOBOLICACH”
załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd
Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do
dnia 11.04.2018 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 – sekretariat. 6. Wadium w formie
gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinno
zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz
wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia,
bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze
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żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Każda forma wadium musi gwarantować
Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu
przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca 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. 9. 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. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o
koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 14. 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 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 (art. 46
ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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. 16. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W przypadku konsorcjum:
wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka
konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy 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: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-04-04, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-11, godzina: 11:00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Grażyna Wiater
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