
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krzywa 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058417/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 10:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00050622/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
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listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na
projektowane postanowienia umowy,b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby. 4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w
formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono
wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia
odwołania:1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają
stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa
Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Termin wykonania zamówienia.- rozpoczęcie - od daty przekazania
przez zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę - zakończenie - do 6 miesięcy od daty
przekazania decyzji pozwolenia na budowę

Po zmianie: 
I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.1. Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.2. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od:a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia
umowy,b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Izby. 4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia odwołania:1/ 5 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2/ 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.6. Szczegółowe zasady
postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.7. Na
orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. II. Termin wykonania
zamówienia.- rozpoczęcie - od daty przekazania przez zamawiającego decyzji pozwolenia na
budowę - zakończenie - do 6 miesięcy od daty przekazania decyzji pozwolenia na budowęIII.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1. Zabezpieczenie w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jest zobowiązany wnieść, najpóźniej w
dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:1) pieniądzu,2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w
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formie pieniężnej zostanie wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek
bankowy i musi być wniesione przed podpisaniem umowy.3. W przypadku zabezpieczenia
wniesionego w pieniądzu zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.4. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia (70%) w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.5.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jest zobowiązany
wnieść, najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:1)
pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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.2. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na ustalony z
zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy i musi być wniesione przed podpisaniem
umowy.3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający dokona zwrotu
zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.4. Zamawiający zwróci część
zabezpieczenia (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota
ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Po zmianie: 
Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia,2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo.4/pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i
do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.5 oferta wspólna, składana przez
dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:-
dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; -
dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe
i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców
składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
osobęlub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców
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