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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19, 44-

153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail 

um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga złożenia do 

dnia 26.02.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. 

Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 

oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 

z zaznaczeniem „Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku SP ZOZ 

MGOZ oraz wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów 

budynku SP ZOZ MGOZ” Nr zamówienia publicznego: ZP/2/2019. 4. Skuteczne wniesienie 

wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, 

o którym mowa w pkt.3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w 

formach określonych w pkt.2 ppkt. b)-e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń , o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp 

przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z 

tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, b) 

dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego 

bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale w kasie 

Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający 

informuje, iż zgodnie z art.46 ust.4a ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, 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. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy 



Pzp.  

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga 

złożenia do dnia 05.03.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej 

SIWZ. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 

45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść 

przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach nr 54 8460 0008 

2001 0000 0909 0002 z zaznaczeniem „Budowa szybu windowego wraz z montażem windy 

w budynku SP ZOZ MGOZ oraz wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową 

fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ” Nr zamówienia publicznego: ZP/2/2019. 4. 

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt.3, przed upływem terminu składania ofert. 5. 

Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2 ppkt. b)-e), musi zawierać zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń , o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 

ustawy Pzp przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia 

Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub 

zaniechań, b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, c) dokumenty te zostaną złożone w 

oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przed upływem terminu składania 

ofert. 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.46 ust.4a ustawy Pzp Zamawiający jest 

obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, 

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. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ 

spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 

44 – 153 Sośnicowice, w terminie do dnia 26.02.2019 r., godz. 900, sekretariat – pokój nr 9, I 

piętro.  

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. 

Rynek 19, 44 – 153 Sośnicowice, w terminie do dnia 05.03.2019 r., godz. 900, sekretariat – 

pokój nr 9, I piętro.  
 


