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  CZECHOWIC – DZIEDZIC  
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu 

Północ w Czechowicach–Dziedzicach”. 

 
 W związku z wpłynięciem pytań na w/wym. zadanie dotyczącym treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze 

zm.) zostaje przedłużony termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego na biurze podawczym (parter). 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2009 r. o godz. 9:00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 22.05.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

w pokoju nr 003 – przyziemie. 

WADIUM 

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 36.300 zł w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 22 maja 2009 r. do godz. 9:00. 

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, 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. 6 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.). 

Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na  wskazany 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank PKO BP Oddział Bielsko – Biała nr konta:   94 10201390 0000660200250571 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert  

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których 

mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu w pok.110 (parter), natomiast do oferty należy 

załączyć ich kserokopię. Dokumenty te muszą być ważne do dnia 20 czerwca 2009 r. 

3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie 

z warunkami określonymi  w art. 46 ust. 1, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy –  Prawo zamówień publicznych. 

„ Art. 46 ust. 4a. 

Zmawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 

Art. 5. 



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.” 

 

  

  

 

 

 

  

                                   Z UP. BURMISTRZA 

              Stanisław Czyż 

          Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do BZP pod numerem 151938 - 2009 w 

dniu 15.05.2009 r. 
  

 

 

  

  
  
 


