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Częstochowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584920-N-2018

Data: 06/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, ul. ul.

Sobieskiego  9, 42217   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail

Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.

Adres strony internetowej (url): http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA

Punkt: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być zabezpieczona

wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Formy wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5.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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce składania wadium
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Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank BGŻ, Nr 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: "Wadium – nr sprawy:

PZD.3450.29.2018". Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 2 do 5 należy

złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg

Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy

załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z treści

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela

gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści

gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba zwracać oryginału

gwarancji do ubezpieczyciela jedynie w przypadku zawartym w ustawie PZP art. 46 ust. 4a) i

nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na

pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe postanowienia

stosuje się również do poręczeń wskazanych w siwz Termin składania wadium Wadium musi

być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 24.07.2018r.

do godz. 09:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium

lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z

mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za

odrzuconą. Zwrot wadium 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. 4a ustawy Pzp. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,

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

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium
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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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów na leżących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87

ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejsze. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; a. zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być

zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych

00/100), Formy wadium Wadium może być wniesione w następujących formach:

1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.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 (Dz. U. Nr

109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce składania wadium Wadium w formie

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank BGŻ, Nr

71 2030 0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: "Wadium – nr sprawy:

PZD.3450.29.2018". Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. od 2 do 5 należy

złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg

Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy

załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z

treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji

gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
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identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja bezzwrotną (Nie trzeba

zwracać oryginału gwarancji do ubezpieczyciela jedynie w przypadku zawartym w

ustawie PZP art. 46 ust. 4a) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego

w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń wskazanych w

siwz Termin składania wadium Wadium musi być wniesione najpóźniej do

wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 24.07.2018r. do godz. 09:00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie

się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub

nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z

mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za

odrzuconą. Zwrot wadium 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. 4a ustawy Pzp. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

pełnomocnictw, listy podmiotów na leżących do tej samej grupy kapitałowej, o której
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mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejsze. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; a. zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.
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