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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027 - 2011 data 25.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300,
fax. 012 6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

•

W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wysokość wadium.
1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 14 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2)Okres ważności wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą. 2.Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. nr 42 poz. 275). 2)W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia)
oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją
lub poręczeniem, c)kwotę gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e)zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego
Ofertę wybrano: -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3
u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; -Wykonawca, którego Ofertę wybrano odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Wykonawca, którego Ofertę
wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -Z Wykonawcą, którego
Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy; f)gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g)gwarancja
lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3.Miejsce i sposób
wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr : 89
8619 0006 0020 0000 0071 0003 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania.
2)Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 3)Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej
wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
tj. w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, w Biurze Obsługi Klienta - Kasa, od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-14:30. 4.Termin wniesienia wadium. 1)Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
Ofert. 2)W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3)Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 4)Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu
składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci
wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w
art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w

art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca
udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2)Wykonawca, którego Oferta
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 3)Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;.
•

W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wysokość
wadium. 1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 14 000,00
zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2)Okres ważności wadium musi obejmować cały
okres związania ofertą. 2.Forma wadium. 1)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 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. nr 42 poz.
275). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją lub poręczeniem, c)kwotę gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub
poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca, którego Ofertę wybrano: -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w
art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; -Wykonawca, którego Ofertę
wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Wykonawca,
którego Ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -Z
Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy; f)gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g)gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w

Wieliczce O/Myślenice Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Przelew powinien wskazywać
numer i nazwę postępowania. 2)Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3)Wadium wnoszone w innych niż
pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub
w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, w Biurze Obsługi
Klienta - Kasa, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. 4.Termin wniesienia wadium.
1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania Ofert. 2)W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę. 3)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4)Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu.
5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu
umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 6.Utrata
wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie; 2)Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)Wykonawca, którego Oferta
została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)Z
Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;.
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

•

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice - sekretariat..

•

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice - sekretariat..

