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Ogłoszenie nr 540097283-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543332-N-2020 

Data: 25/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Klub Sportowy "AZS Wrocław" Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu, Krajowy

numer identyfikacyjny 02119204900000, ul. Mianowskiego  2 b, 51-605  Wrocław, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713729337, 603655026, e-mail

obiektysportowe@hotelgem.com.pl, obiektysportowe@hotelgem.com.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): 

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: Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców

wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10

czerwca 2020 r. do godziny 8.30. 3. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 4.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 260.000,00 zł (słownie: dwieście

sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) . 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 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
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2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z

póżn. zm.). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 45

1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank, w tytule przelewu powołując się na nr

postępowania. UWAGA: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do

oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata

dotyczy przedmiotowego postępowania. UWAGA: Zamawiający za datę wniesienia wadium

uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków

finansowych na konto Zamawiającego w terminie j. w.). Za skuteczność operacji finansowo –

bankowych odpowiada Wykonawca. 7. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w

oryginale w Księgowości (parter), ul. Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław w terminie nie

późniejszym niż termin składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń,

gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem

(bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp).

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać

KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

WE WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław. 10. Dokonanie wypłaty

zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W

przypadku przełożenia gwarancji niezgodnej z załączonym wzorem lub zawierającej

jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp (analogicznie

ust. 6 niniejszego rozdziału), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. 25 a 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. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga od

Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

tj. do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 8.30. 3. Wadium powinno obejmować cały okres

związania ofertą. 4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 260.000,00 zł (słownie:

dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) . 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z

póżn. zm.). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 45

1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank, w tytule przelewu powołując się na nr

postępowania. UWAGA: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do

oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata

dotyczy przedmiotowego postępowania. UWAGA: Zamawiający za datę wniesienia wadium

uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków

finansowych na konto Zamawiającego w terminie j. w.). Za skuteczność operacji finansowo –

bankowych odpowiada Wykonawca. 7. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w

oryginale w Księgowości (parter), ul. Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław w terminie nie

późniejszym niż termin składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń,

gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem

(bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp).
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9. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać

KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

WE WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław. 10. Dokonanie wypłaty

zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W

przypadku przełożenia gwarancji niezgodnej z załączonym wzorem lub zawierającej

jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp (analogicznie

ust. 6 niniejszego rozdziału), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. 25 a 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. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
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Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 08:30, 

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

postępowaniu: Data: 2020-06-16, godzina: 08:30, 


