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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żagański, Krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa 39,
68-100 Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail
starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej oferty
wadium. 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w
wysokości 5.500,00 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6
b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.); 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust.
3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
5 lutego 2020 r. do godz. 09:00 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i winny zawierać następujące elementy: 3.1. nazwa dającego zlecenia udzielenia
gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji
lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2. określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.3. kwotę gwarancji lub poręczenia; 3.4. termin
ważności gwarancji lub poręczenia; 3.5. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i
nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż: 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, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
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brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego
ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c)
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wniesienie wadium w
formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu
zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 18 w siedzibie Zamawiającego najlepiej w odrębnej
kopercie z dopiskiem „Wadium – Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w
budynku SOSW w Żaganiu - II etap”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa
Powiatowego w Żaganiu PKO BP S.A. nr 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 z dopiskiem
„Wadium – „Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w budynku SOSW w
Żaganiu - II etap”. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza –
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie
na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10. W przypadku wniesienia
odwołania Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą. 11. 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. 12.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, 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 powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 13.
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.
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W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja
na temat wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej
oferty wadium. 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia
wadium w wysokości 5.500,00 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), zgodnie z art.
45 ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6
b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.); 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust.
3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 09:00 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i winny zawierać następujące elementy: 3.1. nazwa dającego zlecenia udzielenia
gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji
lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2. określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.3. kwotę gwarancji lub poręczenia; 3.4. termin
ważności gwarancji lub poręczenia; 3.5. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i
nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż: 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, 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, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego
ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c)
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wniesienie wadium w
formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu
zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 18 w siedzibie Zamawiającego najlepiej w odrębnej
kopercie z dopiskiem „Wadium – Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w
budynku SOSW w Żaganiu - II etap”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa
Powiatowego w Żaganiu PKO BP S.A. nr 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 z dopiskiem
„Wadium – „Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w budynku SOSW w
Żaganiu - II etap”. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza –
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie
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na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10. W przypadku wniesienia
odwołania Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą. 11. 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. 12.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, 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 powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 13.
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: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 09:00, 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 >
polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 09:00, 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
> polski
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