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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe "Miłosna" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
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Adres strony internetowej (url): www.bip.milosnakwidzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności

zawodowej, jeżeli potwierdzi, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum dwie roboty

budowlane polegające na budowie lub remoncie dachu budynku o wartości brutto min. 150

000,00 zł każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione, jeśli którykolwiek z

Wykonawców spełni warunek samodzielnie

W ogłoszeniu powinno być: „…Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot.

zdolności zawodowej, jeżeli potwierdzi, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu



składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum dwie

roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków wraz z

dachem o wartości brutto min. 150 000,00 zł każda.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 7.900,00 PLN 1.

Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może

być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 93 8300 0009 0016 2031 2000 0010 –

w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM”), 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110.). 2. W przypadku wadium

wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku

Zamawiającego. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do

oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a

jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określa ustawa Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

7.900,00 PLN 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania

ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 63 8300 0009 0016

2031 2000 0010 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z



dopiskiem „WADIUM”), 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.

U. z 2018 r. poz.110.). 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin

wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 3. Zamawiający

zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż

pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w

ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określa ustawa Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczeniu do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-17, godzina: 10:00

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

udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-22 godzina: 10:00


