
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 85774-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślibórz 

1) Branża drogowa a) Odtworzenie punktów wysokościowych b) Rozbiórka elementów dróg 

c) Wykonanie wykopów d) Wykonanie nasypów e) Profilowanie i zagęszczenie podłoża f) 

Warstwa odsączająca g) Oczyszczenie i skropienie warstw... 

Termin składania ofert: 2014-03-28  

 

Numer ogłoszenia: 89710 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85774 - 2014 data 13.03.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 95 7472021, fax. 95 7473153. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w 

wysokości 25.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 

28.03.2014r. do godziny 11:45. Decyduje moment wpływu środków do 

zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na 

Zamawiającego: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości - pok. nr 103 od poniedziałku do piątku od 7:00 - 14:00. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 

wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej 

kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji - Powiatu Myśliborskiego) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku 

bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą 

wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, 

którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85774&rok=2014-03-13


zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że 

nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. 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 7 ppkt 2). 9. 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. 10. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego 

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, 

jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione 

w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić 

wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną 

osobę. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść 

w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do 

dnia 28.03.2014r. do godziny 11:45. Decyduje moment wpływu środków do 

zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na 

Zamawiającego: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości - pok. nr 103 od poniedziałku do piątku od 7:00 - 14:00. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 

wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej 

kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji - Powiatu Myśliborskiego) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku 

bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą 

wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, 

którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 



zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że 

nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. 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 7 ppkt 2). 9. 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. 10. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego 

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, 

jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione 

w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić 

wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną 

osobę. 

 
 


