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Ogłoszenia o zamówieniu
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Numer: 542804-N-2019 

Data: 30/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny

07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499

06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy

Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 23.900,00 zł (sł:

dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych

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. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000

4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/73/2019/ADM - Przebudowa



budynku przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej”. w takim terminie, aby było do dyspozycji

Zamawiającego na rachunku bankowym w terminie otwarcia ofert, tj. w dniu 22.05.2019r. o

godz. 12:15. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 4. W przypadku

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy

gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn.

bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). Oryginał dokumentu wadialnego

należy dołączyć do oferty. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub

wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Zgodnie z art.

46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1) po

zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci

przelewem na rachunek z którego zostało wpłacone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew. 11. Wadium wniesione w formie niepieniężnej

Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie

gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadialny zostanie

zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca,

którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1)

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z



przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy

Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 23.900,00 zł (sł:

dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych

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. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000

4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/73/2019/ADM - Przebudowa

budynku przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej”. w takim terminie, aby było do dyspozycji

Zamawiającego na rachunku bankowym w terminie otwarcia ofert, tj. w dniu 24.05.2019r. o

godz. 12:15. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 4. W przypadku

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy

gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn.

bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). Oryginał dokumentu wadialnego

należy dołączyć do oferty. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub

wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Zgodnie z art.

46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1) po

zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci

przelewem na rachunek z którego zostało wpłacone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew. 11. Wadium wniesione w formie niepieniężnej

Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie

gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadialny zostanie

zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca,

którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1)

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-22, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta oraz

załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-24, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Oferta oraz załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim 

 

  W imieniu Zamawaijącego

       Ireneusz Kiecak
     ..................................................
      Dyrektor Zakłądu Gospodarki Mieszkaniowej


