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Ogłoszenie nr 540077883-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Myślenice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539524-N-2019
Data: 18/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Myślenice, Krajowy numer identyfikacyjny 351555418, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,
woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126392300, e-mail bzp@myslenice.pl, faks 126392305.
Adres strony internetowej (url): www.myslenice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna: https://ellic.pl/ Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: Do Wykonawców dopuszczonych przez Zamawiającego do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zostanie
wysłane drogą elektroniczną zaproszenie do składania ofert na adres e-mail Wykonawcy
wskazany we wniosku. Wykonawcy niezarejestrowani w systemie pod adresem http://ellic.pl lub
posiadający inne konto otrzymają w zaproszeniu informację o założeniu konta użytkownika wraz
z loginem stanowiącym adres e-mail Wykonawcy podany we wniosku. Aby zalogować się do
systemu należy kliknąć w link podany w wiadomości przesłanej przez Zamawiającego. Po
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pierwszym zalogowaniu do systemu Wykonawca powinien utworzyć hasło dostępu do konta
(menu Konto, opcja Zmień hasło). Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersja od 7), Firefox
(wersja od 11), Google Chrome (wersja od 5.0.3), stałe łącze internetowe. Sposób postępowania
w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Zamawiający ustalił minimalną wartość postąpienia w wysokości: 10000 PLN Zamawiający
ustalił cenę wywoławczą w wysokości: 1500000 PLN brutto Wykonawcy logują się na stronę
internetowej http://ellic.pl wybierając z menu pozycję Zaloguj. Następnie wybierają z menu
pozycję Licytuję i odpowiednią licytację z dostępnych. W toku licytacji elektronicznej
Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia). Wykonawcy mogą składać
kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej
http://ellic.pl od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji. System pozwala na
składanie ofert wyłącznie o cenie niższej od ceny oferty najkorzystniejszej w danym momencie,
co najmniej o kwotę określonego minimalnego postąpienia. Aplikacja umożliwia składanie
postąpień z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku (separator dziesiętny kropka; ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku, gdy Wykonawca
zaproponuje cenę oferty niższą od najkorzystniejszej oferty w danym momencie o więcej niż
20% system zażąda dwukrotnie potwierdzenia zaoferowanej ceny. W trakcie licytacji
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą
elektroniczną, za pomocą formularza (komunikatora) umieszczonego na platformie licytacji
elektronicznych. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona
w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. W toku
licytacji elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o
pozycjach złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji
elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia
licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający
unieważni postępowanie, jeżeli: - wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w
licytacji elektronicznej albo - nie zostanie złożona żadna oferta; Cenę oferty należy obliczyć
według załączonego do opisu przedmiotu zamówienia przedmiaru robót, który stanowi jedyny
opis zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający po zakończeniu licytacji, od
wykonawcy, który wygra licytację będzie żądał złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego
zgodnie z przedmiarem robót i opiewającego na kwotę podaną w czasie licytacji. Informacje o
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liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania:
20 minut Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej: Data: 2019-05-07 godzina: 11:00:00 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5
dni od przekazania zaproszenia o godzinie 10:00 Termin i warunki zamknięcia licytacji
elektronicznej: Po upływie 20 minut od ostatniego postąpienia. Jeśli w czasie 20 minut od
rozpoczęcia licytacji nie zostanie złożone żadne postapienie licytacja ulegnie zakończeniu,
natomiast jeśli postapienie zostanie zlożone licytacja zostanie przedłużona o kolejne 20minut
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy
stanowi załącznik nr 3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości
odpowiadającej 5% wartości oferty Informacje dodatkowe: Szczególowe informacje zostały
zawarte w dokumencie "ogłoszenie o zamówieniu" i w załącznikach do tego dokumentu.
Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem a w szczegłoności opis pzredmiotu
zamowienia, wzor umowy, ogłoszenie o zamowienii oraz wzory formularzy i oświadczeń zostały
zamieszczone na stronie internetowej: http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowieniapubliczne oraz https://ellic.pl/ w zakladce oznaczonej nr sprawy: BZP/271/13/2019.
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna: https://ellic.pl/ Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: Do Wykonawców dopuszczonych przez Zamawiającego do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zostanie
wysłane drogą elektroniczną zaproszenie do składania ofert na adres e-mail Wykonawcy
wskazany we wniosku. Wykonawcy niezarejestrowani w systemie pod adresem http://ellic.pl lub
posiadający inne konto otrzymają w zaproszeniu informację o założeniu konta użytkownika wraz
z loginem stanowiącym adres e-mail Wykonawcy podany we wniosku. Aby zalogować się do
systemu należy kliknąć w link podany w wiadomości przesłanej przez Zamawiającego. Po
pierwszym zalogowaniu do systemu Wykonawca powinien utworzyć hasło dostępu do konta
(menu Konto, opcja Zmień hasło). Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersja od 7), Firefox
(wersja od 11), Google Chrome (wersja od 5.0.3), stałe łącze internetowe. Sposób postępowania
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w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Zamawiający ustalił minimalną wartość postąpienia w wysokości: 10000 PLN Zamawiający
ustalił cenę wywoławczą w wysokości: 1500000 PLN brutto Wykonawcy logują się na stronę
internetowej http://ellic.pl wybierając z menu pozycję Zaloguj. Następnie wybierają z menu
pozycję Licytuję i odpowiednią licytację z dostępnych. W toku licytacji elektronicznej
Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia). Wykonawcy mogą składać
kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej
http://ellic.pl od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji. System pozwala na
składanie ofert wyłącznie o cenie niższej od ceny oferty najkorzystniejszej w danym momencie,
co najmniej o kwotę określonego minimalnego postąpienia. Aplikacja umożliwia składanie
postąpień z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku (separator dziesiętny kropka; ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku, gdy Wykonawca
zaproponuje cenę oferty niższą od najkorzystniejszej oferty w danym momencie o więcej niż
20% system zażąda dwukrotnie potwierdzenia zaoferowanej ceny. W trakcie licytacji
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą
elektroniczną, za pomocą formularza (komunikatora) umieszczonego na platformie licytacji
elektronicznych. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona
w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. W toku
licytacji elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o
pozycjach złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji
elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia
licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający
unieważni postępowanie, jeżeli: - wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w
licytacji elektronicznej albo - nie zostanie złożona żadna oferta; Cenę oferty należy obliczyć
według załączonego do opisu przedmiotu zamówienia przedmiaru robót, który stanowi jedyny
opis zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający po zakończeniu licytacji, od
wykonawcy, który wygra licytację będzie żądał złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego
zgodnie z przedmiarem robót i opiewającego na kwotę podaną w czasie licytacji. Informacje o
liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania:
20 minut Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej: Data: 2019-05-07 godzina: 12:00:00 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5
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dni od przekazania zaproszenia o godzinie 10:00 Termin i warunki zamknięcia licytacji
elektronicznej: Po upływie 20 minut od ostatniego postąpienia. Jeśli w czasie 20 minut od
rozpoczęcia licytacji nie zostanie złożone żadne postapienie licytacja ulegnie zakończeniu,
natomiast jeśli postapienie zostanie zlożone licytacja zostanie przedłużona o kolejne 20minut
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy
stanowi załącznik nr 3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości
odpowiadającej 5% wartości oferty Informacje dodatkowe: Szczególowe informacje zostały
zawarte w dokumencie "ogłoszenie o zamówieniu" i w załącznikach do tego dokumentu.
Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem a w szczegłoności opis pzredmiotu
zamowienia, wzor umowy, ogłoszenie o zamowienii oraz wzory formularzy i oświadczeń zostały
zamieszczone na stronie internetowej: http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowieniapubliczne oraz https://ellic.pl/ w zakladce oznaczonej nr sprawy: BZP/271/13/2019.
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