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Numer: 523745-N-2020

Data: 16/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny

90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.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 wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie:

pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania

ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45

ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Bank Polska

Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją:

WADIUM – „Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)” – nr sprawy 014/2020. Wadium

wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego, tj.
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Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844

Bydgoszcz. Koniecznym jest, aby poręczenie lub gwarancja: 1. zawierała nazwę dającego

zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/

poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ poręczenia) oraz

wskazanie ich siedzib, 2. zawierała gwarantowaną kwotę w PLN, 3.obejmowały

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,

określone w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP; 4. zawierały w swojej treści nieodwołalne i

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego

kwoty wadium; 5.zawierały w swojej treści termin złożenia żądania zapłaty dłuższy niż

termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzień roboczy; 6. miały taką samą

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium

wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści poręczenia lub gwarancji

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnoście poręczenia lub

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem i poddane jurysdykcji sądów

polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć

do oferty w następującej formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy

Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą

reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. potwierdzenie

wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – wyłącznie w

formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i

będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium

winno być ważne przez okres związania ofertą.

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

wadium Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu

składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach

określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111

0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM – „Budowa parkingu na oś. Błonie (Program BBO)” –

nr sprawy 014/2020. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być

wystawione na Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w
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Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Koniecznym jest, aby poręczenie lub

gwarancja: 1. zawierała nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/

poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2.

zawierała gwarantowaną kwotę w PLN, 3.obejmowały odpowiedzialność za wszystkie

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5

UPZP; 4. zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy

dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium; 5.zawierały w swojej treści

termin złożenia żądania zapłaty dłuższy niż termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o

jeden dzień roboczy; 6. miały taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu –

dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być

utrudnione. Dlatego w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się klauzula

stanowiąca, iż wszystkie spory odnoście poręczenia lub gwarancji będą rozstrzygane

zgodnie z polskim prawem i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z

przepisów prawa. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej

formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca

się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y

upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. Potwierdzenie wniesienia wadium w

pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – w formie oryginału dołączonego

do oferty, a w przypadku wadium wniesionego w postaci elektronicznej - w oryginale w

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia, przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail):

wioletta.olszewska@zdmikp.bydgoszcz.pl, przed upływem terminu składania ofert.

Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, nie może zawierać

postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu

gwarancyjnego do gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu dokumentu

wydanego w wersji papierowej. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie

zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium

winno być ważne przez okres związania ofertą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-07, godzina 11:45

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-09, godzina 11:45
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