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Ogłoszenie nr 540052740-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 522023-N-2020 

Data: 11/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Pasaż Karola Rudowskiego  10, 97-300  Piotrków Trybunalski,

woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL) Tak www.bip.piotrkow.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

Zamówienia Tak www.bip.piotrkow.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Urząd Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. punkt informacyjny Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z

narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych

narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

W ogłoszeniu powinno być: WINNO BYĆ: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.piotrkow.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb Adres strony

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków Zamówienia Tak www.bip.piotrkow.pl,

https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie tak

https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

punkt informacyjny Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny

sposób: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: JEST: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub
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zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (wykonane w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie),

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na kwotę

250 000,00 zł brutto – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: WINNO Być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie

(wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej

lub kanalizacji deszczowej na kwotę 250 000,00 zł brutto – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.5 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli

wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia,

tj.: polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na kwotę 250 000,00 zł brutto – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu powinno być: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za

spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a 20.03.2020 2/2 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające rodzajem

przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej na kwotę

250 000,00 zł brutto – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.1 

Punkt: 2) 

W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium W niniejszym postępowaniu

zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych. 2. Wadium

może być wniesione w następujących formach: 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.

(Dz. U. 2019, poz.310) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania

ofert: 1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:  należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna

jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku): GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560

0013 2323 1404 1000 0003  w tytule przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ KANALIZACJI

SANITARNEJ W ULICY 9KDL W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE ULICYBRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ”

– znak SPZ.271.5.2020.  prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem

wymaganego terminu,w wymaganej wysokości,  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być

wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez

pełnomocnika. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach:  wymagane jest złożenie oryginału wadium w

formie papierowej, na adres zamawiającego: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Punkt Informacyjny Pasaż Karola Rudowskiego 10 97 –

300 Piotrków Trybunalski przed upływem terminu składania ofert (decyduje data doręczenia).  treść dokumentu gwarancji/poręczenia musi

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) i

3) ustawy Pzp,  dokument gwarancji/poręczenia musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez

niego ofertą,  treść dokumentu gwarancji/poręczenia powinna zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób

nieodwołalny, bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego,  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie

wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 
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W ogłoszeniu powinno być: WINNO BYĆ: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych. 2. Wadium

może być wniesione w następujących formach: 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.

(Dz. U. 2019, poz. 310) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania

ofert: 1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:  należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna

jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku): GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560

0013 2323 1404 1000 0003  w tytule przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ KANALIZACJI

SANITARNEJ W ULICY 9KDL W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE ULICY BRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ”

– znak SPZ.271.5.2020.  prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem

wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium

może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich

lub przez pełnomocnika. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wykonawca przekazuje wadium,

sporządzone w jednej z poniższych postaci:  w postaci elektronicznej – dokument elektroniczny – oryginał (dokument wygenerowany

elektronicznie), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wystawcy

gwarancji/poręczenia,  w postaci pisemnej – dokument papierowy – oryginał, podpisany własnoręcznym podpisem przez osobę/y

upoważnioną/e do reprezentowania wystawcy gwarancji/ poręczenia. Dokument gwarancji/poręczenia musi posiadać ważność co najmniej do

końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Z treści dokumentu gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 

odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) i

3) ustawy Pzp,  zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowa na pierwsze żądanie zamawiającego,

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 bez konieczności potwierdzana tych okoliczności

przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub Nr sprawy: SPZ.271.5.2020 Postępowanie o udzielenie

zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 9KDL W RAMACH ZADANIA:

„BUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE ULICY BRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ” Strona 16 z 44 dokonania czynności przez

wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) należy wnieść w sposób określony w rozdziale VIII SIWZ

– odpowiednio. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy Pzp. 5. Niewniesienie

wadium w wymaganej wysokości, w wyznaczonym terminie (dotyczy także przedłużonego terminu związania ofertą oraz ponownego

wniesienia wadium na podst. art. 46 ust. 3 ustawy Pzp), dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem

oferty na podstawie art. 89 ust. pkt 7b ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: 2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-10, godzina:

09:00, 

 
Drukuj


