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Ogłoszenie nr 540416837-N-2021 z dnia 17.02.2021 r.
Kleszczewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776560-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53591300000000,
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8176017,
8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl, a.zdobylak@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (url): www.kleszczewo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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: 19.02.2021, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 26.02.2021, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł PLN (słownie: dwadzieścia
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tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 lub w jednej z poniżej podanych
form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach
bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 4. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na
konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy
dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych
formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał
wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono
nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46
ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy
pzp. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3
będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ustala się wadium w wysokości 15.000,00 zł PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 lub w jednej z
poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
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dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 110). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę
należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię
dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone
na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy
okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji
powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej
akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty
Wykonawcy z postępowania.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.Zamawiający w ramach niniejszego
zamówienia rozważa i dopuszcza możliwość zaprojektowania na nowo budynku świetlicy
wiejskiej wraz z wybudowaniem przy zachowaniu wytycznych, właściwości, parametrów
obiektu, instalacji oraz materiałów wskazanych w PFU, w tym przede wszystkim: charakterystycznych parametrów określonych w pkt.1 rozdz. I PFU – opis ogólny; materiałów budowlanych; - zagospodarowania terenu.
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