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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
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Numer: 575352-N-2020 

Data: 18/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kraśnik, Krajowy numer identyfikacyjny 52410500000000, ul. ul. Lubelska  84, 23-200 

Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 251 540, e-mail zp@krasnik.eu, faks 818 252 709. 

Adres strony internetowej (url): https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51 

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. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych,  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 2. Wadium wnoszone w formie

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa

Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w

pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium

z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium -



Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Kraśniku. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument

zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Modernizacja zdegradowanego

obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku. 5. Zamawiający

dopuszcza możliwość złożenia gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej z podpisem

kwalifikowanym przesłane na adres ePUAP Urzędu Miasta Kraśnik. 6. Dokument wniesienia

wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności

określonych w ustawie. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,

tj. do 30.09.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 8. Oferta Wykonawca, który nie

wniósł wadium podlega odrzuceniu. 9. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób

nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości



wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego

oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy. 16. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników

konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100

000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone w:  pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych,  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 2. Wadium wnoszone w formie

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa

Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w

pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium

z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium -

Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Kraśniku. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument

zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Modernizacja zdegradowanego

obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku. 5. Zamawiający

dopuszcza możliwość złożenia gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej z podpisem

kwalifikowanym przesłane na adres ePUAP Urzędu Miasta Kraśnik. 6. Dokument wniesienia

wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności

określonych w ustawie. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,

tj. do 02.10.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 8. Oferta Wykonawca, który nie

wniósł wadium podlega odrzuceniu. 9. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób

nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z



wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego

oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy. 16. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników

konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: 2020-09-30 

W ogłoszeniu powinno być: 2020-10-02 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3 



W ogłoszeniu jest: 2020-10-29 

W ogłoszeniu powinno być: 2020-10-30 


