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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 84131-2015 z dnia 2015-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej z rekuperacją hali 
sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Roboty dotyczą budynku 

hali sportowej gimnazjum przy ul. Borkowskiej... 
Termin składania ofert: 2015-06-25 

 
Numer ogłoszenia: 91869 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84131 - 2015 data 10.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 
77 413 41 50, fax. 77 413 41 50. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
• W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: INFORMACJE NA TEMAT 

WADIUM ZAWIERA ROZDZIAŁ 11 SIWZ 11.1. Wysokość wadium. Warunkiem udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 PLN 
słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 11.2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione 
w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem 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 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 
275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) 
kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty 
gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co 
najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, 
określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego. Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 
56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zgodnie 
z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest 
rozliczeniem bezgotówkowym. Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi z 
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zastrzeż. art. 63g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą 
kwotą rachunku wierzyciela. 11.3. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.06.2015 r. do godz. 09.00 przy czym 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. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty 
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 11.4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad 
określonych w art. 46 uPzp. 11.5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 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, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 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, a także 
w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp.. 

• W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: INFORMACJE NA 
TEMAT WADIUM ZAWIERA ROZDZIAŁ 11 SIWZ 11.1. Wysokość wadium. Warunkiem udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 
PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 11.2. Forma wadium. 1) Wadium może być 
wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem 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 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 
275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) 
kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty 
gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co 
najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, 
określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego. Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 
56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zgodnie 
z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest 
rozliczeniem bezgotówkowym. Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi z 
zastrzeż. art. 63g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą 
kwotą rachunku wierzyciela. 11.3. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2015 r. do godz. 10.00 przy czym 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. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty 
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
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Wykonawcę. 11.4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad 
określonych w art. 46 uPzp. 11.5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 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, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 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, a także 
w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 25.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 
46 - 220 Byczyna pokój nr 19 (sekretariat).. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4)  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
29.06.2015 godzina 10:00, 

miejsce: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 - 220 Byczyna pokój nr 19 (sekretariat).. 
 

 


