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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 26259-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy 

Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmulaniem stawów. Roboty obejmują budowę kompleksu 

rekreacyjno - sportowego złoŜonego... 

Termin składania ofert: 2013-03-07  

 

Numer ogłoszenia: 32453 - 2013; data zamieszczenia:  01.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  26259 - 2013 data 19.02.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).  

• W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:20.000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 

złotych. 2. Forma wadium. 1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 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. 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 waŜności gwarancji e) 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ kwota roszczenia jest mu naleŜna 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. 2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, 

określonych w pkt 2.1) b) i 2.1) e). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) 

na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 

1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia wadium naleŜy 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 zastrzeŜ. art. 63g, 

dyspozycję dłuŜnika obciąŜenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 3. 

Termin wniesienia wadium. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

07.03.2013 r. do godz. 09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, Ŝe 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. 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 

46 uPzp. 5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy, a takŜe w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:20.000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy 

00/100 złotych. 2. Forma wadium. 1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 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. 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 waŜności gwarancji e) 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ kwota roszczenia jest mu naleŜna 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. 2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, 

określonych w pkt 2.1) b) i 2.1) e). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) 

na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 

1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia wadium naleŜy 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 zastrzeŜ. art. 63g, 

dyspozycję dłuŜnika obciąŜenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 3. 

Termin wniesienia wadium. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

12.03.2013 r. do godz. 09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, Ŝe 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. 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 

46 uPzp. 5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy, a takŜe w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp..  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

• W ogłoszeniu jest:  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ 

wykonał: zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej co najmniej następujące roboty: - Wykonała co najmniej 2 korty tenisowe lub 2 boiska 



wielofunkcyjne, oraz - Wykonał co najmniej 1 skatepark oraz - Wykonał co najmniej jedno odmulanie stawu 

lub innego zbiornika wodnego. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 

powyŜej, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć wraz z ofertą: a) wykaz robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

b) dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty (wykazane w wykazie, o którym mowa powyŜej) zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i 

doświadczenia Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 

dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia)..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe iŜ wykonał: zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej co najmniej następujące roboty: - Wykonała co najmniej 2 korty tenisowe lub 2 boiska 

wielofunkcyjne lub 2 roboty w zakresie wykonania pokrycia powierzchni szkolnego placu zabaw w ramach 

Rządowego programu Radosna Szkoła, oraz - Wykonał co najmniej 1 skatepark oraz - Wykonał co najmniej 

jedno odmulanie stawu lub innego zbiornika wodnego. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunku, o którym mowa powyŜej, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć wraz z ofertą: a) wykaz robót 

budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty (wykazane w wykazie, o 

którym mowa powyŜej) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenia Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 

dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. 

spełnia - nie spełnia). 

 

 



• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

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

07.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 ul. Rynek 1, 46 - 220 

Byczyna..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 ul. Rynek 1, 46 - 

220 Byczyna..  

 

 

 
 


