
Ogłoszenie nr 540541118-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Nowa Dęba: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615195-N-2020 

Data: 25/11/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowa Dęba, Krajowy numer identyfikacyjny 83040954800000, ul. ul. Rzeszowska  3, 39-460  Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo

Polska, tel. 15 8462671, e-mail gmina@nowadeba.pl, faks 15 8465137. 

Adres strony internetowej (url): www.nowadeba.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: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 60 000,00zł (słownie:

sześćdziesiat tysięcy złotych) do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium możebyć wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp.

3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewunależy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr

88 12402744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowychdopuszczalnych formach - dokument

wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonejkopercie. 5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej

przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty natomiast podpisany el-ektronicznieoryginał przesłać

na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl . 6. Terminwniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert, przy czymwniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał zaskuteczne

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopiipolecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale

niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przezWykonawcę. 1. Zwrot wadium: a)

zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłoczniepo wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem wykonawcy, któregooferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy,którego

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie pozawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytegowykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

wykonawcy, który wycofałofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadiumprzez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięciaodwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminieokreślo-nym przez zamawiającego. 2. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz zodsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, zprzyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzającychokoliczności, 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, cospowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: •

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówieniapublicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytegowykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe zprzyczyn leżących

po stronie Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okreszwiązania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu



Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 60 000,00zł

(słownie: sześćdziesiat tysięcy złotych) do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium możebyć wnoszone w formie dopuszczonej

ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewunależy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku

PEKAO S.A. Nr 88 12402744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowychdopuszczalnych

formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonejkopercie. 5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w

wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty natomiast podpisany el-

ektronicznieoryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl . 6. Terminwniesienia wadium. Wadium

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czymwniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

Zamawiający będzie uważał zaskuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew

przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopiipolecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium

przezWykonawcę. 1. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłoczniepo wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, któregooferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy,którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie pozawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytegowykonania umowy c)

zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofałofertę przed upływem terminu składania ofert d)

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadiumprzez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku

rozstrzygnięciaodwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminieokreślo-nym przez

zamawiającego. 2. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz zodsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, zprzyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-

wierdzającychokoliczności, 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, cospowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej; b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówieniapublicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytegowykonania umowy; •

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe zprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wykonawca

zobowiązany jest wnieść wadium na okreszwiązania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-15, godzina: 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-23,

godzina:11:00 

 
Drukuj


