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Gminy Bartniczka

WISR,271 ,1.3.20lg

B artntczka 0 4 . I 2.20 I 9 r,

Do wszystkich Wykonawców

dotYczY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o
warloŚci nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar1. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamówieri publicznych - Dz.U. z 2019 poz. 1843 pn. ,.Otlbiór i
zagospodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w roku 2020''.
- ogłoszenie w Biuletynie Zamowień Publicznych nr 6245 86-N- 2019 z dnia 21 .II .2019 ,

Dzlałając zgodnie z arlr 38 r"rst, 4 ustawy z dnta ż9.01.2004 Prawo zamówień
publicznych - L),z. L] . z 20 19 poz. 1 843

modYJikuję trcść Specyfikacji istotnych w,irrunków, zamówienia sporządzone.j w
Postępowanir"r o udzielenie zamówienia publiczncgo na śr,viaciczenie usług w trybic przetargu
nieograniczonego.

Zakres modyfi kacj i j est następuj ący:

1. Dokonuje się zmiany zapisow
Załączntka Specytikacji istotnych warunkórł,zamówierria - Wzor gwarancji waclialnej
- zapis:

,.Zobowiązujemy się nięodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na pierwsze
pisernne ządanie, wrazz oświadczęniem, ze: ...,......

( n u : l,t' tt IN\, k r l n tnt t,.l, )

l) wyl<onalvca w odpor,viedzi na wenvallic. o ktciry,nl m()wa w ar1,2ó Lrst, j ustawv Prau,o z,amówień pub;icznych, z
PrĄ|cz,yn lezacy'ch po jego stronie, nic zloz7,ł dokuIncntórv lub oświadczeri, o klóry,ch mowa w ar1, 25 ust. l,
pełlorrlocnic§v, listy podniiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ar-t. 24 ust, l punkt 23,
lub intbmacji o t}m, ze nie nalezy do grupy kapitałowej, lub nie wyaził zgody na poprawienie omyłki, o które.j nlowa
lv ań. 87 ust. 2 pk 3, co powodowało brak mozliwości wybrania ofeńy złozonej przez wykonawcę jako
n aj korzy-stn i ej szej, al b o

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkąch określonych w ofercie, albo
3) nie wniósł wynaganego zabezpieczrnia nalezy.tego rvyl<onania umor,vy, albo

4) zarvarcie umowy w sprawie zamówienia pLrblicznego stalo się niemożlir.ve z prlłc,łn leących po sffonie
Wykonawcy."

- zmieniona treść

,,Zobowiązrr.lemy się nieodwołalnie ibezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na pierwsze

( n Lł :l1, u Ll'.t, ko n uv, c1, 1

l) wykonawca w odpowiedzi na wezrvanie, o którym lnowa w art.26 ust. 3 i3a, zprzyczyn lezących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potrvierdzających okoliczności, o których mowa w afi. 25 ust. l,
oŚwiadczenia, o którym mowa w art.25a ust. l, pełnomocnictw lub nie wyraziłzgody napoprawienie omyłki, o



której Ino.,i,a ll,ar1. 87 ust. 2 pkt 3, co sporłoclclwało bral< lllozlirłości rvl,brania of'erty złożonej przezrvl,konawcę
jako najkorzl,stn ie.j sze j, albo

2) odmóti'ił podpisania umowy w sprawie zanówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo
3) nie *niósl \\}rnaganego zabeąieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

4) zarvarcie uno\ry w spralvie zamówienia publicmego stało się niemożllwe zprzycrynleĄcychpo stronie Wykonawcy.

W PoZoStałym zapisie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje
niezrn ieniona.

Urrzględniając tleść ań.38 ust.4 iirst.6 w związku z art. l2a ustawy Prawo zamówień
publiczrrvcli niniejsza zlniana treści Specyfikac.ji istotnycli warunków zamówienia nie pror,vadzi
do zmiatlv treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a zmiana nie
\\'vmaga dodatkowego czasLl na wprowadzenie zlnian w ofertach wobec czego Zamawiający nie
przedłttża terminu składania of'ert.

W załączerriu zamieszcza się w,zćlr gwarancji rł,adialrrcj z zamieszczonl,mi zmianami

zapisów.



WZÓ R G WARA ]YC J I WAD IA L N EJ

Gwarrrncja Przetargowa (na wadium)
I)o: Gmina Bartniczl<a

ul. Brodniclia 8, 87-32l Bartnicz|ła

(nant,a 13anku, Firnly Ubezpi.eczeni.owej) (siedziba)

Oddział w(e)

zwany dalej Glvarantem

udzie]a grvaranc_ji narzęcz Gmina Bartniczl<a z siedzibą przv ul. Brodniclra 8,87-32l Bartniczka
tl.tułem zabez,pieczeniazapłaty,rvadium rvrvvsokości zł. slowllie:.,,

(n alv ct W),ko n tnl, c):, a ch^ es )
składającego ofertę ,,v przetargu na:

ZoborviazLr.jerny'się nieodl.vołalnie ibezu,arunkor.vo rłvpłacić Państwu całą kwotę zobowiązania na pierwsze

( n d ll, cl Il'1, ko n ał, c1, )

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowaw art.26 ust. 3 j3a,zprzyczyn leżących po jego
stronie, nie złoZył ośrviadczeń 1ub dokumęntów potwierdzalących okoliczności, o których mowa w aft.25
ust, l, ośrviadczęnia, o którym mowaw art.25a ust, 1, pełnomocnictw lub nię wyraziłzgodynapoprawienie
om,vłki, o której mowa w art. 87 ust, 2 pkt 3, co spowodowało brak mozliwości wybrania oferty złozone.j
przez rvl,konawcę .j ako najkorzystn ie.j szej, albo

2) odInólvił podpisania umowv w sprarvic zaInówienia publicznego na lvarunkach określonvch w tl|ercie, albo

3) nie rł,niósł w)rnaganego zabezpieczenia nalez,l.tego rvykonania umowy,, albo

4) zar.varcie umowy w sprawie zaInówtenia publicznego stało się niemozlir.te 7.przyczyl lezących po slt,onie Wykonawcy.

Ządanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowócl, że ząd,ana surna jest nalężna na
warunkach niniejszej Glvarancji Przetargowe_i.

Gwaranc.ja niniejsza rvażna jest do dnia ...., i.iakiel<ollviek roszczenie na je.j podstawie rnusi być
wniesione na adrcs w),stawia_iacego (irvararlc.je do wynlienionc,j datv rvlqe znie.

Ninie.jsza grvaranc.ja porviIlna b1,,c zlvr,ócona GrłaI,antor,vi po upivrvie tet,Illinu jej wazności,

Podpis i picczęć Glvaranta

Nazwa Gr.varanta

Adręs

{/WA(iA l Dokona.n.i.p, wyplary zctbezpieczone.f kv,oą, nie n1()2e być uzaleznione otl spelnienia przez
Zctmaluictjqcego .1akic,hkolwiek dodatkotuych warunkrjyy lub przedłożeniu jakichkolwiek dokunlenlólv,
W przypaclktt przedlozenia gwarancji niezgodnel ze y)zorem lłtb zawierajqcej jakiekolwiek dodątkowe
zaslrzeżenio, Zamawiajqcy uzną, że W),koncnvca nie wniósł waditłtll.


