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Ogłoszenie nr 540063578-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.

Iława:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526873-N-2020 

Data: 25/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY GKS-LZS-WIKIELEC, Krajowy numer

identyfikacyjny 281588343, ul. Wikielec  65b, 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo

Polska, tel. 896402409, e-mail gkswikielec@wmzpn.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): http://www.wikielecgks.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: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie

do dnia 14.04.2020r. do godz. 10.30 w wysokości: 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące

złotych) 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na

konto zamawiającego: Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC Bank

Spółdzielczy w Iławie Nr 28 8831 0002 2001 0100 0488 0003 o uznaniu przez zamawiającego,

że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek

zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na

rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na

wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)
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Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 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.2018.110 ze zm.) 3. W zależności od

wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z

ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium,

winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1)

ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, 2)

określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający

z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule

gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia

okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie

odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art.

46 ust.5 ustawy Pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy 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. 25a 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; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela

gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium

wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi

obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie

zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
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zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego

zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) 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.

Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9.

Utrata wadium: 1) 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. 25a 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; 2) Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w

ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b)

ustawy Pzp 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w

terminie do dnia 23.04.2020r. do godz. 10.30 w wysokości: 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa

tysiące złotych) 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu -

przelewem na konto zamawiającego: Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC

Bank Spółdzielczy w Iławie Nr 28 8831 0002 2001 0100 0488 0003 o uznaniu przez

zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na

rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się

na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na

wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)

Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu



10.04.2020

4/5

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze zm.) 3. W zależności od

wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z

ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium,

winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1)

ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS-WIKIELEC, 2)

określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający

z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule

gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia

okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie

odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art.

46 ust.5 ustawy Pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy 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. 25a 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; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela

gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium

wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi

obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie

zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego

zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który



10.04.2020

5/5

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) 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.

Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9.

Utrata wadium: 1) 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. 25a 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; 2) Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w

ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b)

ustawy Pzp 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: .6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-14, godzina: 10:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-23, godzina: 10:30, 


