
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi gminnej Borowiny 

Podłużne – Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100 

  z zachowaniem zasad określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu 

zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.  

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

27.10.2014 r., numer ogłoszenia 356650-2014  

Do wszystkich Wykonawców:  

MODYFIKACJA NR 1 z dnia 28.10.2014 r. SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy w postępowaniu, którego przedmiotem 

zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne – Borowiny Poprzeczne nr 

353013T od km 0+000 do km 1+100 

   z zachowaniem zasad określonych ustawą, wprowadza zmianę w: pkt.17  

17.    Wymagania dotyczące wadium 

17.1 Wadium - 2 000,00 PLN,  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 

17.2 Wadium może być wnoszone 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm
5
) 

Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 

Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze 

wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  

Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w 

Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . 

 Wadium  nr postępowania ZITŚ.271.13.2014.  
17.4  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

17.4     Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem pkt. 17.9.  

17.5.   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.  

17.6 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

17.7.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 17.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

       17.8 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.  

17.9 .  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ( PZP), z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ( PZP), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (PZP), lub informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (PZP), co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

      17.10    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego 

WWW.nowykorczyn.pl nowy obowiązujący zapis 

 Powyższa modyfikacja nie ma wpływu na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.,  

Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowić będzie jej integralną część.  

Z poważaniem  

 

 

http://www.nowykorczyn.pl/

