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Ogłoszenie nr 540096821-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.
Lubaczów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542672-N-2020
Data: 21/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny
65090069000000, ul. ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.
Adres strony internetowej (url): www.lubaczow.pl

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. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część I - 10 000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100) - część II - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 2.
Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
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składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 5. W przypadku
wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 kopia jako
załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający
późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą). 6. Gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe
zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum:
wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka
konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część I - 10 000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100) - część II - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 2.
Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 5. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie
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Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 kopia jako załącznik do oferty (sposób
preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w
kasie (nie spinać z ofertą). W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz - w
formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła
dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP /nu5a8dv89f
/SkrytkaESP oraz składa kopię dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej) jako
załącznik do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz
wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z
podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę
wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone
jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie
wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-05, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-10, godzina: 12:00
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