Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mieszkowice
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811686544
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Fryderyka Chopina 1
1.4.2.) Miejscowość: Mieszkowice
1.4.3.) Kod pocztowy: 74-505
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mieszkowice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mieszkowice.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00012533/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia
Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art.
109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5
Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 26.01.2022 godz. 09:00 i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz.
1158 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 12 9370 1033 0200 0475 2002 0010 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy:
GP.271.1.2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt
2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe,
na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do
zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie
może być krótszy niż termin związania ofertą.
Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 02.02.2022 godz. 09:00 i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz.
1158 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 12 9370 1033 0200 0475 2002 0010 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy:
GP.271.1.2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt
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2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe,
na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do
zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie
może być krótszy niż termin związania ofertą.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-26 09:00
Po zmianie:
2022-02-02 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-26 09:30
Po zmianie:
2022-02-02 09:30
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