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Ogłoszenie nr 540022652-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.
Zamość:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507811-N-2020
Data: 30/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny
60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084
6383555, 6383444, e-mail rektorat@upz.edu.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.upz.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiąc 00/100 zł). 2. Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych wart. 45 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.: 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z
2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
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terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu 90
1240 2005 1111 0010 4300 7595, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, znak sprawy –
AI.261.01.2020.MF 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o
których mowa w pkt 2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności
całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać
nazwę postępowania lub znak sprawy. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu
określonym w rozdziale XIV pkt 1 SIWZ (Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w
Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość – w sekretariacie - pokój nr 124). 6. Zaleca się także
dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium nastąpi na
zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) 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. b)
Wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

nie wniósł wymaganego

zawarcie umowy w sprawie niniejszego

zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jest wniesienie wadium odrębnie dla każdej część zamówienia: Część 1 zamówienia w
wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł), Część 2 zamówienia w wysokości
300,00 zł (słownie: trzysta 00/100zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach określonych wart. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
110 z późn. zm.) 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu
składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i
godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 4. „Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu 90
1240 2005 1111 0010 4300 7595, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, znak sprawy
– AI.261.01.2020.MF oraz numer części ”. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie
poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy
dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy
zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem
„Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania lub znak sprawy. Dokument ten
należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale XIV pkt 1 SIWZ (Uczelni
Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość – w
sekretariacie - pokój nr 124). 6. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku gdy: a) 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. b) Wykonawca,
którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

nie wniósł wymaganego

zawarcie umowy w sprawie niniejszego

zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

