
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
˜Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ˜GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 830409465

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ˜ul. Rynek 40

1.4.2.) Miejscowość: ̃ Rudnik nad Sanem

1.4.3.) Kod pocztowy: ̃ 37-420

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: ̃ 158761002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetargi@rudnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.rudnik.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

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
˜Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: ̃ 2021/BZP 00069666/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: ̃ 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
˜6.4.1. ˜Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
˜1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście
tysięcy złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-06-15 do godz.
10:00.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu
20 9434 1070 2005 1500 0117 0035,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy
złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji
elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na okres związania ofertą.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.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.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.13. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

Po zmianie: 
˜1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście
tysięcy złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-06-23 do godz.
10:00.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu
20 9434 1070 2005 1500 0117 0035,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy
złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji
elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na okres związania ofertą.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
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zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.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.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.13. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
˜SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
˜8.1. ˜Termin składania ofert

Przed zmianą: 
˜2021-06-15 10:00

Po zmianie: 
˜2021-06-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
˜8.3. ˜Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
˜2021-06-15 10:30

Po zmianie: 
˜2021-06-23 10:30
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