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Numer: 306642 

Data: 08/09/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Nisko, Krajowy numer identyfikacyjny 54413100000, ul. Plac Wolności  14, 37400   

Nisko, woj. podkarpackie, tel. 15 8415643, 15 8415638, faks 158 415 630.  

Adres strony internetowej (url): www.nisko.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

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: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – Remont 

drogi gminnej, ulicy Żeromskiego w Nisku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej: 

12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) Część 2 – Remont drogi gminnej, ulicy 

Sienkiewicza w Nisku wraz z utwardzeniem przyległego terenu oraz z przebudową 

kanalizacji ogólnospławnej: 12 000,00 zł, słownie: (dwanaście tysięcy złotych) Wadium 

należy wnieść w terminie do dnia 23.09.2016 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 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało 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: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 – 

Remont drogi gminnej, ulicy Żeromskiego w Nisku wraz z przebudową kanalizacji 

ogólnospławnej: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) Część 2 – Remont drogi 

gminnej, ulicy Sienkiewicza w Nisku wraz z utwardzeniem przyległego terenu oraz z 

przebudową kanalizacji ogólnospławnej: 12 000,00 zł, słownie: (dwanaście tysięcy złotych) 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.09.2016 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 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało 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. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 23/09/2016, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

polski  

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

w postępowaniu: Data: 29/09/2016, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

polski  



</ 


