
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.4.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 158715079

1.4.8.) Numer faksu: 158717102

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067603/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 10:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00054609/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie, w terminie do 14 miesięcy od daty
zawarcia umowy, przy czym wprowadza się terminy pośrednie::
1) opracowanie Dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do 7 miesięcy od
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daty podpisania umowy.
2) wykonanie robót budowlanych: 7 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, zakończenie rozruchu technologicznego i uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie. Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu
umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego
robót.

Po zmianie: 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie, w terminie do 14 miesięcy od daty
zawarcia umowy, przy czym wprowadza się terminy pośrednie::
1) opracowanie Dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do 7 miesięcy od
daty podpisania umowy.
2) wykonanie robót budowlanych: 7 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, zakończenie rozruchu technologicznego i uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie. Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu
umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego
robót.
W związki z powyższym zmianie ulegają:
Rozdział 11 ust. 11.1. SWZ w następujący sposób:
Treść pierwotna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2021 r.
Treść aktualna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 07.07.2021 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie :
trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
10.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
Oddział w Modliborzycach. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - INW.271.1.3.2021. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie
jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
10.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 31.05.2021 r. godz. 10:00
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 
10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełnić co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP tj.:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
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przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 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, 
� nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
3) powinno być nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Modliborzyce,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum).
10.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie
odrzucona.
10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

Po zmianie: 
10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie :
trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
10.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
Oddział w Modliborzycach. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - INW.271.1.3.2021. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie
jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
10.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 08.06.2021 r. godz. 10:00
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 
10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełnić co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP tj.:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
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lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 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, 
� nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
3) powinno być nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Modliborzyce,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum).
10.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie
odrzucona.
10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 10:00

Po zmianie: 
2021-06-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 11:00

Po zmianie: 
2021-06-08 11:00
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