
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357118653

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Słoneczny 4 lokal 1

1.4.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 8411718

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otbs.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460510/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-25 14:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435453/01

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: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 28 listopada 2022r. godz. 09:00 i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 Ustawy. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
pieniądzu;
gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące
wymagania: 
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gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium; 
gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego,
dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie; 

W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 54 1240 1170 1111 0000
2418 4623 podając w tytule przelewu „Wadium w przetargu OTBS-ZP-3/2022" 

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 17.4.2- 17.4.4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 2 grudnia 2022r. godz. 09:00 i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 Ustawy. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
pieniądzu;
gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące
wymagania: 
gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium; 
gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego,
dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie; 

W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 54 1240 1170 1111 0000
2418 4623 podając w tytule przelewu „Wadium w przetargu OTBS-ZP-3/2022" 

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 17.4.2- 17.4.4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.

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: 
2022-11-28 09:00

Po zmianie: 
2022-12-02 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-11-28 10:00

Po zmianie: 
2022-12-02 10:00
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