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Numer: 776951-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al.

Krasińskiego  11 a, 31-111  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail

zamowienia_publiczne@pwm.com.pl , faks 12 422 01 74.

Adres strony internetowej (url): www.pwm.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.1

Punkt: 2)

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć

swą ofertę wadium w kwocie 6.000,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015
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poz.987 i 1240). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub

poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela

(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; z zastrzeżeniem, że w

przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do

zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie

wchodzący w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum byli wymienieni); b) przytoczenie nazwy

niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/

poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie

może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do:

„nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: a. Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 3) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i

bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej

realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 4) Gwarancja/poręczenie musi

być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Polskie

Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a 31-111 Kraków Bank BGK 46 1130 1150 0012

1271 z dopiskiem: Wadium – „Zakup i dostawa systemu skanującego." Wadium wnoszone w

innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w postaci dokumentu
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elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych

do jego wystawienia – w przypadku wniesienia wadium w innej dopuszczonej formie.

Niedopuszczalna jest zwykła forma pisemna (papierowa) dokumentu. Niezależnie od

wymogów określonych w SIWZ, treść dokumentu gwarancji lub poręczenia, nie może

przewidywać, że wygaśnięcie gwarancji lub poręczenia następuje wskutek zwrotu gwarantowi

lub poręczycielowi oryginału dokumentu przed upływem terminu jego ważności, nie może

wprowadzać wymogu posiadania przez Zamawiającego oryginału dokumentu celem realizacji

wynikających z niego uprawnień, nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku

przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty oryginału dokumentu, a ponadto nie może zawierać

jakiegokolwiek innego wymogu, który mógłby uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie

zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 1. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy

wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie

art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu

składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia

przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie

art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 2. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie

wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 3. Utrata wadium. 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 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł
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wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany

jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 6.000,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz.987 i 1240). 2) W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,

gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i

winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela

(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; z zastrzeżeniem,

że w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona /

ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich

pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się,

aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum byli

wymienieni); b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności,

która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e)

termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania

ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego

zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż,: a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
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najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy

na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie

wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 3) gwarancja/poręczenie winno

być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki

formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu

gwarancji/poręczenia; 4) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Polskie Wydawnictwo

Muzyczne al. Krasińskiego 11a 31-111 Kraków Bank BGK 46 1130 1150 0012 1271 2620

0011 z dopiskiem: Wadium – „Zakup i dostawa systemu skanującego." Wadium wnoszone

w innych niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w

postaci oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, który nie będzie w

sposób trwały połączony z ofertą, np. będzie znajdował się w dodatkowej kopercie.

Jednocześnie zaleca się wpięcie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie dokumentu

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób

upoważnionych do jego wystawienia, dokument wadium należy przesłać przed upływem

wyznaczonego terminu składania ofert na adres zamowienia_publiczne@pwm.com.pl

(jednocześnie zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty wydruk potwierdzający

wysyłkę dokumentu wadium na podany adres e-mail). W takim wypadku niezależnie od

wymogów określonych w SIWZ, treść dokumentu gwarancji lub poręczenia, nie może

przewidywać, że wygaśnięcie gwarancji lub poręczenia następuje wskutek zwrotu

gwarantowi lub poręczycielowi oryginału dokumentu przed upływem terminu jego

ważności, nie może wprowadzać wymogu posiadania przez Zamawiającego oryginału

dokumentu celem realizacji wynikających z niego uprawnień, nie może nakładać na

Zamawiającego obowiązku przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty oryginału

dokumentu, a ponadto nie może zawierać jakiegokolwiek innego wymogu, który mógłby

uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 4.

Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania

ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
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Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W

wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu

wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający

żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot

wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.

46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. 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 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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