Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037532/01 z dnia 2021-04-21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy
w Kętrzynie oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KĘTRZYN
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742876
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 2
1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn
1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 897512474
1.4.8.) Numer faksu: 897512746
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.grabias@gminaketrzyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaketrzyn.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 00037532/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 13:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029556/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
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:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jestzobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie:część I:10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych),
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część II: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcyzłotych),część III: 30.000,00 PLN (trzydzieści
tysięcy złotych), 2) Wadium musi obejmować pełenokres związania ofertą tj. do dnia
22.05.20213) Wadium może być wniesione w jednej lub kilkuformach wskazanych w art. 97 ust.
7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należywpłacić przelewem na rachunek
bankowy numer 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682.5)Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przedupływem terminu składania ofert (decyduje
data wpływu na rachunek bankowyzamawiającego).6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub
gwarancjach należy załączyć dooferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno
zawierać następujące elementy:- nazwędającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego),gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lubporęczeniu musi być Gmina Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki
2- określeniewierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,kwotęgwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta
dozapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądaniezamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7) W przypadku,
gdywykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadiumnieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium,
wprzypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę
napodstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8) Zamawiający dokona zwrotu wadium
nazasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz zodsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jestzobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie:część I:10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych),
część II: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcyzłotych),część III: 30.000,00 PLN (trzydzieści
tysięcy złotych), 2) Wadium musi obejmować pełenokres związania ofertą tj. do dnia
27.05.20213) Wadium może być wniesione w jednej lub kilkuformach wskazanych w art. 97 ust.
7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należywpłacić przelewem na rachunek
bankowy numer 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682.5)Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przedupływem terminu składania ofert (decyduje
data wpływu na rachunek bankowyzamawiającego).6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub
gwarancjach należy załączyć dooferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno
zawierać następujące elementy:- nazwędającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego),gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lubporęczeniu musi być Gmina Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki
2- określeniewierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,kwotęgwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta
dozapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądaniezamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7) W przypadku,
gdywykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadiumnieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium,
wprzypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę
napodstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8) Zamawiający dokona zwrotu wadium
nazasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz zodsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 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
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Przed zmianą:
2021-04-23 10:00
Po zmianie:
2021-04-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-23 11:00
Po zmianie:
2021-04-28 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-05-22
Po zmianie:
2021-05-27

2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych
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