
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LASZKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900460

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 36

1.4.2.) Miejscowość: Laszki

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-543

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://laszki.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148610/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-06 15:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00148511/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wietlinie
Zakres zamówienia obejmuje:
Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 21,00x43,00m o nawierzchni syntetycznej z trawy
sztucznej, wykonanie bieżni czterotorowej prostej do biegu na 60m o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich”, w obrys
bieżni wpisano dwa tory, tor do skoku w dal oraz tor do trójskoku , na których końcu projektuje się zeskocznię z łapaczami
piasku. Przebudowa obejmuje również budowę oświetlenia boiska.
W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:
- Boisko do piłki nożnej o wymiarach pola gry 19,00x40,00m
- Kort do tenisa ziemnego o wymiarach pola gry 10,97x23,77m
- Boisk do siatkówki o wymiarach pola gry 9,00x18,00m
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Przedmiar robót, dokumentacja techniczna , stanowiące
Załączniki do SWZ.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym
Zakres zamówienia obejmuje: 
Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 27,00x62,80m o nawierzchni syntetycznej, wykonanie
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bieżni czterotorowej prostej do biegu na 60m o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich”, w obrys bieżni wpisano dwa
tory, tor do skoku w dal oraz tor do trójskoku , na których końcu projektuje się zeskocznię z łapaczami piasku. Przebudowa
obejmuje również budowę oświetlenia boiska.

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:
• Boisko do piłki nożnej o wymiarach pola gry 25,00x60,00m
• Boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 15,00x25,00m
• Kort do tenisa ziemnego o wymiarach pola gry 10,97x23,77m
• Boisk do siatkówki o wymiarach pola gry 9,00x18,00m
• W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi również uzupełnienie istniejących piłkochwytów we wschodniej części boiska o
wymiarach 28,00x5,00m

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: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące
sześćset 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 2020 r. poz. 299).
5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki 13 9113 1043
0000 0000 0013 0022 do oferty należy dołączyć kopię poleceniu przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać
TRYB PODSTAWOWY „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wietlinie”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Laszki
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy
pięćset 00/100 złotych); 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 2020 r. poz. 299).
5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki 13 9113 1043
0000 0000 0013 0022 do oferty należy dołączyć kopię poleceniu przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać
TRYB PODSTAWOWY „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
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4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Laszki
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
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