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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czernikowo, Krajowy numer identyfikacyjny 91086676100000, ul. ul. Słowackiego  12, 87-640  Czernikowo, woj.

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 287 50 01, e-mail marekb@czernikowo.pl, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej (url): www.czernikowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie

Zamawiającego (pokój nr 5). W przypadku trwającego stanu epidemii sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na

stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo https://portal.posiedzenia.pl/czernikowo? w zakładce Transmisja. 2. Umowa

zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do

Specyfikacji. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, stanowiącego 10 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w ofercie. 4. Jeżeli okres na jaki

ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: -

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12

niniejszej Specyfikacji; - Kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej; - Kopię wymaganych

uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

dotyczące osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa w pkt 5.1.2.2. Specyfikacji; - Umowę

podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a
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najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony: - odpowiedzialność cywilną za szkody na

osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności będącej przedmiotem zamówienia

co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody

wyrządzone przez Podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN – jeżeli Wykonawca planuje

wykonanie robót przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w całym okresie

realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie. 7. Zamawiający może unieważnić

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi

środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust.

1a ustawy Prawo zamówień publicznych).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 roku o godz. 10:05 w

siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5). W przypadku trwającego stanu epidemii sesja otwarcia ofert będzie transmitowana

online na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo https://portal.posiedzenia.pl/czernikowo? w zakładce Transmisja.

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik

nr 2 do Specyfikacji. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, stanowiącego 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w ofercie. 4. Jeżeli

okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a

zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. Wykonawca, którego oferta

zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, a przed podpisaniem umowy,

przedłożyć Zamawiającemu: - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na

zasadach opisanych w Rozdziale 12 niniejszej Specyfikacji; - Kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie

przetargowej; - Kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do

właściwej izby samorządu zawodowego, dotyczące osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której

mowa w pkt 5.1.2.2. Specyfikacji; - Umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego, a najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię

aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony: -

odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem

działalności będącej przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN na jedno i na wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 100,0

tys. PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do

posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie.

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych).
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