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Znak postępowania: ZG.271.6.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Zaprojektowanie i wykonane robót budowlanych polegających 

na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej 

wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Zakrzówek 

Numer ogłoszenia w BZP: 125008 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 11.04.2014 

 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76427 - 2014 data 08.04.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie, tel. 81 8215002, fax. 81 

8215002. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 90 000,00 zł 

(słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 W ogłoszeniu powinno być:  

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).  
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu,  

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 

29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

zamawiającego: Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek w Banku 

Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Zakrzówku nr 06 8717 1048 2003 3000 

1485 0014, z adnotacją wadium - numer sprawy ZG.271.6.2014. Zaleca się dołączenie do oferty 

kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.  

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) kwotę gwarancji,  

c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia do dnia,  
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d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.  

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia 

wraz z ofertą dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).  

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert.  

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 przypadku określonego w art. 46 ust. 4a 

ustawy.  

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

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 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w Rozdziale 

5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 

stronie.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy.  

14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania 

ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.  

15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, 

w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 

3 ustawy. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - określenie robót budowlanych, których dotyczy 

obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja 

o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Za najważniejsze roboty 

uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 4.1.2 SIWZ, tj. 

co najmniej jedną robotę budowlaną posiadającą w swym zakresie montaż min. 350 szt. instalacji 

solarnych i wartości min. 2 000 000,00 zł. (brutto), lub co najmniej dwie roboty budowlane 

w zakresie montażu instalacji solarnych o wartości min. 2 000 000, 00 zł (brutto) każda. 

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - 

poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie roboty, - inne dokumenty - 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W razie konieczności, szczególnie gdy 

wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości zamawiającego, 

zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
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były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

Zakrzówek, dn. 11 kwietnia 2014 r. 

 
Wójt    

(-) mgr inż. Grzegorz Lemiecha   


