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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mniszków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064812600000, ul. ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, 26341 Mniszków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 561 522, email budownictwo@mniszkow.pl, faks 447 561 523.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mniszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy zał. nr 1 SIWZ 2.Formularz cenowy zał. 1a SIWZ 3. Pełnomocnictwo
w przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych
do formularza ofertowego dokumentów tj z odpisu z właściwego rejestru (KRS-u) lub
centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 4. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego . 5. Dowód
wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien
zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Kolejność działań
związanych z wyborem oferty ( art. 24 aa. ustawy pzp): Zamawiający dokona najpierw oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy zał. nr 1 SIWZ 2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do
składania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych do formularza ofertowego
dokumentów tj z odpisu z właściwego rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego . 4. Dowód wniesienia wadium wraz
ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Kolejność działań związanych z wyborem oferty
( art. 24 aa. ustawy pzp): Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten uchyla się od zawarcia

umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta, która nie
będzie zawierała wadium wniesionego we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy pzp. 1.1. Wadium ustala się w wysokości
12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) -na I część, oraz 14.000,00 zł (słownie:
czternaście tysięcy złotych) -na II część. 1.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia
24.03.2017 r. do godz. 12.00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie
nr konta : 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 z adnotacją: „wadium do postępowania znak:
ZP.271.2.2017.AP” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być
złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w
postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału do oferty. Terminowe
wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi
w ramach własnych czynności proceduralnych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane
na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający dokona
zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.2.
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, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat
wadium 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta,
która nie będzie zawierała wadium wniesionego we właściwej formie, terminie i kwocie

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy pzp. 1.1. Wadium ustala się w
wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) -na I część, oraz 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych) -na II część. 1.2. Wadium należy wnieść w terminie do
dnia 27.03.2017 r. do godz. 12.00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie
nr konta : 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 z adnotacją: „wadium do postępowania znak:
ZP.271.2.2017.AP” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być
złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w
postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału do oferty. Terminowe
wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi
w ramach własnych czynności proceduralnych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane
na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający dokona
zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.2.
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, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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.
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: 24/03/2017, godzina: 12:00, 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 > język
polski
W ogłoszeniu powinno być: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 27/03/2017, godzina: 12:00, 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
> język polski

