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Ogłoszenie nr 540160151-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579209-N-2019
Data: 26/07/2019www

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 22115029200000, ul. ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
585 622 120, e-mail osir@osir.com.pl, faks 585 622 120.
Adres strony internetowej (url): www.osir.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oznaczone tytułem:
modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 2.2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków UE
w ramach programu: Nie 2.3. W ramach przebudowy do wykonania są przede wszystkim
następujące prace budowlane: c) modernizacja pokrycia dachu z blachy falistej budynku hali
sportowej poprzez ocieplenie i pokrycie warstwą papy.
W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oznaczone
tytułem: modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 2.2. Zamówienie jest dofinansowane ze
środków UE w ramach programu: Nie 2.3. W ramach przebudowy do wykonania są przede
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wszystkim następujące prace budowlane: - modernizacja pokrycia 1815 m2 dachu z blachy
falistej budynku hali sportowej poprzez ocieplenie i pokrycie warstwą papy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 8.1. Zamawiający wymaga złożenia
wadium w wysokości 7 000,00 zł. 8.2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium ma być wniesione w pieniądzu. 8.3. Wpłata
wadium ma być dokonana przelewem na rachunek banku rachunek 95 8340 0001 2002 3010
6817 0001 z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „modernizacja pokrycia dachu Hali
Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków
Starogardzkich 1” 8.5.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać
wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 40 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom zostaną odrzucone.
8.6.Zamawiający zwróci wadium 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. 8.7.Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 8.8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 8.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
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W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 8.1. Zamawiający wymaga
złożenia wadium w wysokości 7 000,00 zł. 8.2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium ma być wniesione w pieniądzu. 8.3.
Wpłata wadium ma być dokonana przelewem na rachunek banku rachunek 95 8340 0001 2002
3010 6817 0001 z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „modernizacja pokrycia dachu Hali
Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków
Starogardzkich 1” 8.5.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać
wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom zostaną odrzucone.
8.6.Zamawiający zwróci wadium 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. 8.7.Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 8.8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 8.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
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