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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 

Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77

4214032.

Adres strony internetowej (url): www.murow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. W celu

zapewnienia właściwej jakości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczeniu

ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej

brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w

jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub
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poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest

zawsze zobowiązaniem 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 jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299) 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca

wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łubniany, Numer

konta: 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie

gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz

Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione

czy nie. 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie

w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Zamawiający

wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożonej w formie innej niż

pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia odrębnie dla okresu

rękojmi wartości 70% - zabezpieczenia oraz osobno dla okresu rękojmi na wartość 30%

zabezpieczenia. 7. Jeżeli wybrany Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do

treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

W ogłoszeniu powinno być: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy: 1. W celu zapewnienia właściwej jakości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz

zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w

wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone

według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu; b.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d.

gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
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w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299) 3. Zabezpieczenie wnoszone w

pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank

Spółdzielczy Łubniany, Numer konta: 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 4. Z treści

zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni

od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez

odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez

dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 5. Zamawiający zwróci

zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%,

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Zamawiający

wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożonej w formie innej niż

pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia odrębnie dla okresu

rękojmi wartości 70% - zabezpieczenia oraz osobno dla okresu rękojmi na wartość 30%

zabezpieczenia. 7. Jeżeli wybrany Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert

stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

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: 2020-09-07, godzina: 14:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2020-09-10, godzina: 12:00,
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