
Ogłoszenie nr 540083548-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Rybczewice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538263-N-2020

Data: 08/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybczewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43102000300000, ul. Rybczewice Drugie 

119, 21-065  Rybczewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 58 44 460, e-mail

urzad@rybczewice.pl, faks 081 58 44 474.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283

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. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które może być wnoszone 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy

Bank Powiatowy w Piaskach Nr konta: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050. 3. Jeżeli wadium

zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu

należy wpisać: wadium – przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 600

000,00 zł na pokrycie planowego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 4. Za wyjątkiem wadium

wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu

wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w

koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca

jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym

mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie

oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 600

000,00 zł na pokrycie planowego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, nie otwierać przed 18.05.2020 r.

godz. 11:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice,

Rybczewice Drugie 119, 21-650 Rybczewice, przed upływem terminu składania ofert tj.: do

18.05.2020 r. do godz. 11:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu

składania ofert, tj. do 18.05.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w

pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta

Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy

wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

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

najkorzystniejsza. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie

ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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12. 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. 13. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) 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, 2) wykonawca, którego

oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze

wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które może być wnoszone 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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst

jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Powiatowy w

Piaskach Nr konta: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050. 3. Jeżeli wadium zostanie

wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu

należy wpisać: wadium – przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 600

000,00 zł na pokrycie planowego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 4. Za wyjątkiem wadium

wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu

wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w

koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca
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jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym

mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w

kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „udzielenie kredytu długoterminowego w

kwocie 4 600 000,00 zł na pokrycie planowego deficytu budżetowego oraz spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, nie

otwierać przed 25.05.2020 r. godz. 11:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie

Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-650 Rybczewice, przed

upływem terminu składania ofert tj.: do 25.05.2020 r. do godz. 11:00. 5. Wadium musi

być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.05.2020 r. do godz. 11:00

(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na

rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium

podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób

nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez zamawiającego. 12. 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. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli: 1) 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
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złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez

jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

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: 2020-05-18, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.3.

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2020-06-17 okres w dniach: (od

ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2020-06-24 okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert)
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