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Ogłoszenie nr 540542468-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Będzin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 761812-N-2020 

Data: 03-12-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

27750841300000, ul. Krakowska  16, 42-500  Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 775-81-

31; 775-81-32, 32 775 81 31 do 33, e-mail zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.mzbm.bedzin.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: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium

w wysokości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone

w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 82 1560 1010 0000 9010 0006

2189. z dopiskiem Wadium na zadanie: „Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 27 w Będzinie”. Za skutecznie wniesione wadium w

pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku

Zamawiającego 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest
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wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego

elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia

dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest

złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku wyboru formy

niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-

gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty

elektronicznej:sekretariat@mzbm.bedzin.pl. w wydzielonym odrębnym pliku (np. pdf) jako

załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie

obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości

podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone. Należy

przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 7. Wadium wnoszone w

formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w

szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie

Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres

związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem

pkt 13. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot

wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail

Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą,

stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie

wadium. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument

wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie

niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazany w

formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą, stanowiącego dowód wniesienia

wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 10. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób,
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zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-

mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą,

stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie

wadium. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez Zamawiającego. 12. 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. 13. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, 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 ustawy Prawo

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. 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 

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na

temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść

wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być

wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 82 1560 1010 0000

9010 0006 2189. z dopiskiem Wadium na zadanie: „Wyburzenie budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 27 w Będzinie”. Za skutecznie wniesione

wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na

rachunku Zamawiającego 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca

zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie

oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub
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ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej

do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku

wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny

(np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty

elektronicznej:sekretariat@mzbm.bedzin.pl. w wydzielonym odrębnym pliku (np. pdf) jako

załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie

obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości

podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone. Należy

przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia

Wadium w postaci niepieniężnej, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginału

dokumentu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby

jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami

(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty

dokumentów). 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania

wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek

zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz

być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem

pkt 13. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot

wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail

Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą,

stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie

wadium. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument

wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie

niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazany w

formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą, stanowiącego dowód wniesienia

wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 10. Zamawiający zwraca
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niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób,

zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-

mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą,

stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie

wadium. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez Zamawiającego. 12. 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. 13. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, 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 ustawy Prawo

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. 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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 18.12.2020, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 21.12.2020, godzina: 10:00, 


