Ogłoszenie nr 540081430-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538280-N-2019
Data: 16/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul.
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, email weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-i-rozbudowabudynku-mozk.html
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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł
(słownie: sto tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do 30.04.2019 r. do godz.
12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr
91 1090 1128 0000 0001 1318 0139. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
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 (t.j. Dz.
U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż
pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu
do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający zwróci wadium na
zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100
000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do 08.05.2019 r.
do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr
91 1090 1128 0000 0001 1318 0139. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
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 (t.j. Dz.
U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż
pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu
do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający zwróci wadium na
zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. (zmiana w pkt 10.2. SIWZ).
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: 2019-04-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-05-08, godzina: 12:00. Oferty należy składać na adres siedziby
tymczasowej Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, 62-800
Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych
kopertach, w terminie do 08.05.2019 r. (środa) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do
sekretariatu Zamawiającego – pokój nr 203), (zmiana w pkt 12.1. SIWZ). Otwarcie ofert
przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 08.05.2019r. o
godzinie 12:15 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (ul. Szopena 23, 62-800 Kalisz,
pokój nr 203, biurowiec „Runotexu”), (zmiana w pkt 16.1. SIWZ)

