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Ogłoszenie nr 540401494-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776119-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074287600000, ul. Kościuszki 2, 11-400
Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 7512474 w. 17, e-mail
sekretariat@gminaketrzyn.pl, faks 897 512 746.
Adres strony internetowej (url): https://bip.gminaketrzyn.pl/

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 wadium1 Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2021 do godz.12:00. 2 Wykonawca przystępujący do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium dla każdej
części zamówienia, na które/którą składana jest oferta, w wysokości wymaganej, tj. w
wysokości: 40 000,- PLN (czterdzieści tysięcy złotych), w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy: 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 2000r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz
z2015 r. poz. 978 i 1240). Wymagane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
potwierdzonej przez Wykonawcę w przypadku formy pieniężnej wadium. W przypadku
wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 3 Wadium wnoszone w formie innej niż w
pieniądzu musi określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne
przez okres związaniaofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 4 Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 20 1160 2202
0000 0004 5328 6682, z tytułem: WADIUM „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na
potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa
Różanka”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w
wymaganym terminie znajdować się będzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6 Zwrot
wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4ustawy. 7 Zatrzymanie wadium nastąpi w
przypadkach wynikających z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5ustawy. 8 Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9 Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą wadium w sposób niezgodny z
wymogami SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium1 Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.01.2021 do godz.12:00. 2 Wykonawca
przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
wnieść wadium dla każdej części zamówienia, na które/którą składana jest oferta, w
wysokości wymaganej, tj. w wysokości: 40 000,- PLN (czterdzieści tysięcy złotych), w
formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z2015 r. poz. 978 i 1240). Wymagane jest
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę w przypadku
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formy pieniężnej wadium. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał
dokumentu potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty. 3 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi określać bezwarunkowy,
nieodwołalny obowiązek zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, w
przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związaniaofertą, określony
w niniejszej specyfikacji. 4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682, z tytułem:
WADIUM „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej
oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”. Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wymaganym terminie
znajdować się będzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5 Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6 Zwrot wadium nastąpi
zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4ustawy. 7 Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach
wynikających z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5ustawy. 8 Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.
1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 9 Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą wadium w
sposób niezgodny z wymogami SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b
ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:Data: 15.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:Data: 20.01.2021, godzina: 12:00,
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