Ogłoszenie nr 540239941-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Ślesin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615961-N-2019
Data: 29/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ślesin, Krajowy numer identyfikacyjny 53110500000000, ul. ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 704 011, e-mail
przetargi@slesin.pl, faks 632 704 198.
Adres strony internetowej (url): www.umig.slesin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
1) posiada doświadczenie, tj. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub
przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego ( wykonanie warstw
bitumicznych) o wartości co najmniej każda: - w przypadku składania oferty na
Zadanie I: • 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł)
- w przypadku składania oferty na Zadanie II: • 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy
zł)
2) dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - w przypadku
składania oferty na Zadanie I: • przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej- osoba ta będzie pełniła
funkcję kierownika budowy - w przypadku składania oferty na Zadanie II: •
przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej- osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika
budowy
W ogłoszeniu powinno być:
1) posiada doświadczenie, tj. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub
przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego ( wykonanie warstw
bitumicznych) o wartości co najmniej każda: w przypadku składania oferty na
Zadanie I: • 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy zł)
- w przypadku składania oferty na
Zadanie II: • 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy zł)
2) dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - w przypadku
składania oferty na

Zadanie I: • przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej- osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika
budowy - w przypadku składania oferty na
Zadanie II: • przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej- osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika
budowy
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości:
Zadanie I: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)
Zadanie II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) przed upływem terminu
składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na oprocentowane konto w
Banku: Bank Spółdzielczy w Ślesinie - Nr 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z
adnotacją Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Ślesin Zadanie............
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i
dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub zamieścić w osobnej
kopercie- opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: • 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 Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do
przypadków wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości:
Zadanie I: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)
Zadanie II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) przed upływem terminu
składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na oprocentowane konto w
Banku: Bank Spółdzielczy w Ślesinie - Nr 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z
adnotacją Przebudowa dróg na terenie gminy Ślesin Zadanie............
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i
dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub zamieścić w osobnej
kopercie- opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
• 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 Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do
przypadków wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
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: 2019-11-13, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 12:00,
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

