Ogłoszenie nr 500121527-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560828-N-2018
Data: 18/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza 168,
36072 Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail
przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny
69058214000000, ul. Świlcza 168 , 36072 Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157. Adres strony
internetowej (URL): http://www.bip.swilcza.com.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony
internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer
identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza 168 , 36072 Świlcza, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670
157. Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.swilcza.com.pl Adres profilu
nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub
ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że: a)
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00
zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych); Informacje

dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Określenie
warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku o wartości brutto minimum
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami: 1 osobą posiadającą uprawniania do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); 1 osobą posiadającą uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej
przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). W/w osoby
fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza
się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Nie dotyczy Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Nie dotyczy Informacje
dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający
określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - 1
osobą posiadającą uprawniania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); - 1 osobą
posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza
się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.); - 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). W/w osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej
przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
(według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do siwz); UWAGA! Wykonawca składa
powyższy dokument wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zamawiający żąda: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; c) Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą"; 3. W celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: a) wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (załącznik nr 5 do siwz); , b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 6 do siwz); III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda
następujących dokumentów: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik
nr 2 do siwz); UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (według załączonego wzoru - załącznik nr 5 do siwz); III.5.2) W
ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w
oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem
terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty. 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego
rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek
bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie
Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.20.2018 Kopię
potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 7. W treści wadium
składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać
sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył 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 wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.
Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9. Wadium
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 11.
Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z
uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej
lub kilku 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w
oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem
terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty. 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego

rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek
bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie
Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.22.2018 Kopię
potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 7. W treści wadium
składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać
sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył 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 wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.
Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9. Wadium
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 11.
Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z
uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.5.)
W ogłoszeniu jest: Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie
oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej:
W ogłoszeniu powinno być: Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się
złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z
jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.7)
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby
uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy
ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu
zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby
uczestników umowy ramowej: Nie Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy
ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu
zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: Nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3.1)
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania,
które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia
zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest
podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na
temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne
wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do
udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy
podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3.2)
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań
zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości
nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny
harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i
wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o
wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby
rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3.3)
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu
przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu
przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe:
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: 2018-06-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język
polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język
polski
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp). 2. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach
określonych w zapisach SIWZ. 3. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli
Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. 5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie
Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp). 2. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach
określonych w zapisach SIWZ. 3. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli
Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. 5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie
Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dodatkowe informacje:
Zadanie pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna
Wielka na lata 2017-2020” (nr RPPK.09.01.00-18-0037/17) współfinansowane jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr IX „Jakość edukacji i
kompetencji w regionie”, Działanie nr 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do
dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony
internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie www.bip.swilcza.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest
przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie w zamknietej kopercie Adres:
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza, pokój 205, sekretariat na II piętrze Komunikacja
elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp
do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony
internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.bip.swilcza.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest
przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie w zamknietej kopercie Adres:
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój 205, sekretariat na II piętrze Komunikacja
elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)

