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Ogłoszenie nr 540075141-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.

Łódź:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538379-N-2019 

Data: 16/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00123717000000, ul. Plac

Zwycięstwa   1, 90-312  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 674 09 57, e-mail

muzeum@kinomuzeum.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.kinomuzeum.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, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia

wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100 PLN). Wadium

może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w

art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a/ pieniądzu; b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach ubezpieczeniowych; e/

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego

przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto
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Zamawiającego nr: 55 1020 3352 0000 1702 0222 6066 w tytule przelewu powołując się na nr

referencyjny postępowania: 1/MK/2019 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to

wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu

wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. Jeśli wadium zostało

wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną

za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób

uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania

oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do

powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z

obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: a/ nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich

siedzib; Beneficjentem poręczenia / gwarancji (Zamawiającym) jest Muzeum Kinematografii w

Łodzi, 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1, b/ określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona

poręczeniem/ gwarancją, c/ kwotę wadium, d/ termin ważności poręczenia/gwarancji - nie

krótszy niż termin związania ofertą, e/ zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty

wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli

Wykonawca: -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. - którego oferta została wybrana: *odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

*nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; *zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub

gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w

pkt 9.6 SIWZ. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych

w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub

wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy

Pzp. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy
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wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100 PLN).

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach

wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a/ pieniądzu; b/ poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach

ubezpieczeniowych; e/ 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu

winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty

pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 55 1020 3352 0000 1702

0222 6066 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania: 2/MK/2019 Jeśli

wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona

za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego)

załączona do oferty. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty

należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy

załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego

zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W

przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty

te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: a/ nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego),

poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia / gwarancji

(Zamawiającym) jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1, b/

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, c/ kwotę

wadium, d/ termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, e/

zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: -w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako

najkorzystniejszej. - którego oferta została wybrana: *odmówił podpisania umowy w sprawie
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zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; *nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; *zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku

składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna

dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ. Zamawiający

zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało

wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 


