
Ogłoszenie nr 540148652-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Wałbrzych:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574877-N-2019

Data: 18.07.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny

89133781500000, ul. ul. Generała Andersa  48, 58-304  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 748 870 505, e-mail mzb@mzbwalbrzych.pl, faks 748 477 477.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w

wysokości: 3 000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), 2. Wadium może być

wniesione w następujących formach: 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.

poz. 110 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o utworzeniu PARP”. 3. Złożenie wadium w innej formie

niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż
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pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. 4. W przypadku

składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie

musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym i płatną/ym na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie z obowiązującym

prawem. Powinna/o ona/o zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich

siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c.

kwotę gwarancji/poręczenia, d. termin ważności gwarancji/poręczenia (z zastrzeżeniem, aby

gwarant/poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium o ile tylko

przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą), e. zobowiązanie

gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:

„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą

kwotę zobowiązania na pierwsze żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o

udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego

wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie

poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny. 6. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd

Budynków Sp. z o.o., Santander Bank Polska – 27 10902271 0000 0005 8400 1387 z

adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: T-8/ 10 /2019 7. W przypadku wadium wnoszonego

w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym

terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie

do oferty dokumentu (kopii dokumentu) potwierdzającego wpłatę wadium. 8. W przypadku

wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego

za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych

transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule

przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu. 10.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11.
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Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w

sposób nieprawidłowy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku

(zatrzymania) oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określa ustawa Pzp. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą

wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za

pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85

ust. 2 ustawy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą

ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium

może być wniesione w następujących formach: 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. 6b

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o utworzeniu

PARP”. 3. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością

jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi być

gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym i płatną/ym na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie z obowiązującym prawem.

Powinna/o ona/o zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich

siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c. kwotę gwarancji/poręczenia, d. termin ważności gwarancji/poręczenia (z zastrzeżeniem,

aby gwarant/poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium o ile

tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą), e.

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące

oświadczenie: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić

Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze żądanie wraz z
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oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności

uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub

5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.

1986)”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający

wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny. 6. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski

Zarząd Budynków Sp. z o.o., Santander Bank Polska – 27 10902271 0000 0005 8400

1387 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: T-8/ 10 /2019 7. W przypadku wadium

wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w

oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.

Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu (kopii dokumentu) potwierdzającego wpłatę

wadium. 8. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przekazać Zamawiającemu

przed upływem terminu składania ofert. 9. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę

wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności

internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu

prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy

firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu. 10. Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający odrzuci ofertę,

jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku (zatrzymania) oraz zasady jego

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu

uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania

ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.
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