
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Karniowicach, przy ul. Osiedlowej 9, dz. 109/176, ob. Karniowice, gm. Zabierzów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9

1.4.2.) Miejscowość: Karniowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-082

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 12 285 21 13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@modr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234137/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 10:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00231760/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 80 dni od
dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności: roboty ogólnobudowlane , w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zostały określone w SWZ,
dostępnej na stronie prowadzonego postępowania https://modr.pl/przetargi

Po zmianie: 
Zmianie ulega treść w ROZDZIAŁ XVII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Było:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jest:
1. Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania (wg zasad określonych w § 11) przez Zamawiającego przedmiotu umowy za
należycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
3. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z
upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego
jako należycie wykonanych. 
4. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia
najdłuższego okresu rękojmi. 
5. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w
terminach wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin
ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej
10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. 
6. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie doręczy Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, Zamawiający, w związku z
nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, będzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie
wystąpienia Zamawiającego opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym
rękojmią, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad.
Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów
zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostaną pokryte z części
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady. W przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajała całości
roszczenia Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad w niepokrytej części w terminie 7 dni od
dnia wezwania go do zapłaty.
Jednocześnie zapisy te zostają wprowadzone do załącznika nr 1 do SWZ "Istotne
Postanowienia umowy" w § 10.
Ponadto zmianie ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą
zgodnie z treścią ogłoszenia.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

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: 
2021-10-28 10:00

Po zmianie: 
2021-11-02 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-10-28 11:00

Po zmianie: 
2021-11-02 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-11-26

Po zmianie: 
2021-12-01

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W treści SWZ zmienia się:
Było:
ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
26.11.2021 r. (okres 30 dni). 
Jest:
ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
01.12.2021 r. (okres 30 dni). 
Było:
ROZDZIAŁ XIII - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2021 r. godziny 10:00. 3.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 11:00. 
Jest:
ROZDZIAŁ XIII - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2021 r. godziny 10:00. 3.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021 r. o godzinie 11:00.
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