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Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=600
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: miesiącach: lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: warunek
dotyczący wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie
budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na pobyt ludzi, o
kubaturze min. 9 000 m3 i wartości min. 5 000 000,00 zł brutto. Warunek oceniony zostanie
na podstawie wykazu robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie
budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na pobyt ludzi o
kubaturze wynoszącej minimum 9 000 m3 i wartości min. 5 000 000,00 zł brutto,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończonym co najmniej 1 zadaniem polegającym na budowie
i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego

na pobyt ludzi o kubaturze wynoszącej minimum 9 000 m3 i wartości min. 5 000 000,00 zł
brutto. Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu
NBP na dzień opublikowania bieżącego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
warunek dotyczący wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na budowie i/lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na
pobyt ludzi, o kubaturze min. 6 000 m3 i wartości min. 3 000 000,00 zł brutto. Warunek
oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych polegających na budowie i/lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na
pobyt ludzi o kubaturze wynoszącej minimum 6 000 m3 i wartości min. 3 000 000,00 zł
brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończonym co najmniej 1 zadaniem polegającym na budowie
i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego
na pobyt ludzi o kubaturze wynoszącej minimum 6 000 m3 i wartości min. 3 000 000,00 zł
brutto. Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu
NBP na dzień opublikowania bieżącego postępowania.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych polegających na budowie i/lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na
pobyt ludzi, o kubaturze wynoszącej minimum 9 000 m3 i wartości min. 5 000 000,00 zł
brutto, wykonanym nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z

ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych polegających na budowie i/lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej i/lub mieszkalnego i/lub przeznaczonego na
pobyt ludzi, o kubaturze wynoszącej minimum 6 000 m3 i wartości min. 3 000 000,00 zł
brutto, wykonanym nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z
ofertą.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. 3. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać:
wadium - przetarg pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na
dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi
starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i
urządzeń budowlanych.” 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest
dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał
dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak
również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na
konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w
kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zespołu

budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i
wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją
istniejących obiektów i urządzeń budowlanych.”, nie otwierać przed 27.03.2018 r. godz.
10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu
składania ofert tj.: do 27.03.2018 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert, tj. do 27.03.2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium
wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7.
Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium niestanowiące całości wymaganej kwoty lub
gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 8. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. 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. 13. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze
wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. 3. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać:
wadium - przetarg pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na
dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi
starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i

urządzeń budowlanych.” 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest
dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał
dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak
również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na
konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w
kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zespołu
budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i
wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją
istniejących obiektów i urządzeń budowlanych.”, nie otwierać przed 29.03.2018 r. godz.
10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu
składania ofert tj.: do 29.03.2018 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert, tj. do 29.03.2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium
wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7.
Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium niestanowiące całości wymaganej kwoty lub
gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 8. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. 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. 13. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze
wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-03-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 27.04.2018r.

