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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. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o
udzielenie każdej części zamówienia. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie pierwszej części
zamówienia, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy
złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy PZP, tj.: 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. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca
wniesie wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, powinna ona
zawierać klauzule, że jest gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. Treść
gwarancji musi być zgodna z postanowieniami art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 5. W przypadku wadium
składanego przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej winna znaleźć się informacja, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną
wspólnie przez wykonawców. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: prowadzony przez MBS Zbuczyn o numerze: 57 9198 0003 2600 1270
2000 0170. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniężna, należy dołączyć do oferty w następujący sposób: kserokopię dokumentu (potwierdzoną za
zgodność z oryginałem) załączyć do oferty w sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu
należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału
dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim
Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Zamawiający będzie
żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia odwołania,
Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowoduje brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających
się o udzielenie każdej części zamówienia. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) w stosunku do pierwszej części zamówienia, 2) 4 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) w stosunku do drugiej części zamówienia. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub
kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 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.
z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w formie gwarancji bankowej albo
gwarancji ubezpieczeniowej, powinna ona zawierać klauzule, że jest gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. Treść gwarancji musi być zgodna z postanowieniami art.
46 ust. 4a i 5 PZP. 6. W przypadku wadium składanego przez podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej winna znaleźć się informacja,
że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez wykonawców. 7. Wadium w pieniądzu
należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: prowadzony przez MBS Zbuczyn o
numerze: 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako
termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W
tytule przelewu należy oznaczyć odpowiednią część zamówienia. 8. Wadium wnoszone w formie
innej niż pieniężna, należy dołączyć do oferty w następujący sposób: kserokopię dokumentu
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty w sposób trwały, natomiast oryginał tego
dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu
oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 10.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W
przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności
wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie
skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający
zatrzyma wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, 2) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

