
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 37540-2016 z dnia 2016-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nisko 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wbudowanie materiału kamiennego 

frakcji 0- 31,5 mm w ilości do 2500 t oraz wykonanie następujących robót: 1)profilowanie 

mechaniczne za pomocą równiarki istniejącej nawierzchni na całej... 

Termin składania ofert: 2016-03-07  

Numer ogłoszenia: 41166 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37540 - 2016 data 19.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 15 8415643,                       

15 8415638, fax. 15 8415630. 

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: Oferta musi być zabezpieczona 

wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium 

należy wnieść w terminie do dnia 2016-03-07 do godz. 11:30. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą                      

w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium 

wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale w pokoju 12A 

(parter), Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37 - 400 Nisko,                         

w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. W takim wypadku do oferty 

Wykonawca załącza kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy Pzp. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37540&rok=2016-02-19


Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 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. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

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

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz                          

z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych              

w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Oferta musi być 

zabezpieczona wadium w wysokości:3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-03-08 do godz. 11:30. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy                  

z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale w pokoju 

12A (parter), Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37 - 400 Nisko,                  

w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. W takim wypadku do oferty 

Wykonawca załącza kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy Pzp. 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. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 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. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

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

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz                         

z odsetkami, jeżeli 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 stronie wykonawcy. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4. 

 W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli 

Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,    

a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą 

przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej. Przez uprawnienia 

budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia                      

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

 W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli 

Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a 

w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą 

przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Robót z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej. Przez uprawnienia 

budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 



zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                          

w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 

w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta). 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 

w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta). 

 

BURMISTRZ 

mgr Julian Ozimek 


