
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 14

1.4.2.) Miejscowość: Łask

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.4.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.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 00019986/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 09:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017057/01

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 przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania
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ofert, wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.2) Wadium może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej formie lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach
bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) 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 2020 r. poz. 299).3) Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 84 1240 3288 1111
0000 2807 7394. W tytule przetargu zaleca się podanie sygnatury postępowania:
RO.271.8.2021. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium,
które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie
zamawiającego.4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy
użyciu:a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,b) ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP zamawiającego:
/5228wuxejz/skrytka,c) poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl.6) Jeżeli wadium jest wnoszone
w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie
wynikać musi, że jest on bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie
zamawiającego.7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści dokumentu musi
wynikać, że zlecającymi są wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wraz z wskazaniem ich danych (nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc
zamieszkania i adresów) lub z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie musi
wynikać, że przez wykonawcę/zlecającego należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym
dokumencie, ale i wszystkich, z którymi zdecyduje się złożyć ofertę. Udział w postępowaniu
wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie: 
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.2) Wadium może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej formie lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach
bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) 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 2020 r. poz. 299).3) Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 84 1240 3288 1111
0000 2807 7394. W tytule przelewu zaleca się podanie sygnatury postępowania:
RO.271.9.2021. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium,
które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie
zamawiającego.4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy
użyciu:a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,b) ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP zamawiającego:
/5228wuxejz/skrytka,c) poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl.6) Jeżeli wadium jest wnoszone
w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie
wynikać musi, że jest on bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie
zamawiającego.7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści dokumentu musi
wynikać, że zlecającymi są wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wraz z wskazaniem ich danych (nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc
zamieszkania i adresów) lub z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie musi
wynikać, że przez wykonawcę/zlecającego należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym
dokumencie, ale i wszystkich, z którymi zdecyduje się złożyć ofertę. Udział w postępowaniu
wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
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