
Ogłoszenie nr 540194116-N-2019 z dnia 16-09-2019 r. 

Nowy Sącz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 596680-N-2019 

Data: 12/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 

49189318000000, ul. Jagiellońska  33, 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 

+48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 

700. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowosadecki.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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium 

w wysokości 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 2) Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany 

poniżej, 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 
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Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm./. 4) Wadium 

wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 23 1050 1722 1000 0090 3190 1359 z zaznaczeniem, 

że dotyczy: ZPI.272.23.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej 

przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. b) za datę i godzinę wniesienia 

wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona 

sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w 

pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub 

gwarancji, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty 

przetargowej - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale 

połączony z ofertą z uwagi na konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach 

musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania 

ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z 

treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty całej kwoty w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 

ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu 

składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), 

d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na 

przedłużony okres. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

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

zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający 

zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
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po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę 

wadium w wysokości 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 2) Wadium 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej 

lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany 

poniżej, 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 /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm./. 4) Wadium 

wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, 

że dotyczy: ZPI.272.23.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej 

przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. b) za datę i godzinę wniesienia 

wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona 

sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w 

pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub 

gwarancji, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty 

przetargowej - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale 

połączony z ofertą z uwagi na konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach 

musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania 

ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z 

treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do 
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zapłaty całej kwoty w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 

ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu 

składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), 

d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na 

przedłużony okres. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

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

zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający 

zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) 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 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

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: 2019-09-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 
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być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Oferta powinna 

być sporządzona w języku polskim. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-09-23, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Oferta powinna 

być sporządzona w języku polskim. 
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