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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodno -
Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. 3 Maja 40a

Miejscowość:  Maków Podhalański Kod pocztowy:  34-220 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 338773982

Osoba do kontaktów:  Kinga Maciejowska

E-mail:  jrp@ekoskawa.pl Faks:  +48 338773982

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ekoskawa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Białka. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w
miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”.
2. Zakres Robót dla przedmiotowego zamówienia obejmuje:
W ramach kanalizacji sanitarnej w Białce zaprojektowano kolektor główny, który będzie przebiegał przez całą
miejscowość, aż do granicy z gminą Zawoja oraz włączoną do niego rozdzielczą sieć kanalizacyjną na terenie
Białki.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
1) Budowę kolektora głównego wzdłuż torów PKP oraz w pasie drogi wojewódzkiej wraz
z pompownią główną (PG) i rurociągiem tłocznym pod rzeką Skawą,
2) Budowę kanałów sanitarnych w drogach gminnych oraz częściowo przez tereny
prywatne w rejonie objętym inwestycją z 4 przepompowniami lokalnymi,
3) Wykonanie sięgaczy do posesji.
Zgodnie z warunkami Inwestora kolektor główny, poza ściekami z miejscowości Białka, ma za zadanie
odprowadzić ścieki z pozostałych miejscowości gminy Maków Podhalański (Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec)
oraz z gminy Zawoja.
Układ sieci kanalizacyjnej w Białce przedstawiono na schemacie w Dokumentacji Technicznej.
Łączna długość kanalizacji wynosi:
- kanały grawitacyjne główne i sieć rozdzielcza (w tym sięgacze) ok. L= 33 500,0 mb
- przewody tłoczne ok. L = 1 085,0 mb
- pompownia ścieków - 5 szt.
Średnie zagłębienie wynosi ok. 2,70 m i waha się od 1,40 do 4,00 m ppt. (miejscowo do 5,20 m ppt); spadki
dostosowano do konfiguracji terenu.
Kanalizację sanitarną wykonać:
A) kolektor główny z rur kamionkowych kielichowych o średnicach Dn 300- 400mm, za
wyjątkiem odcinka kolektora pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego, który przyjęto
z rur GRP o zwiększonej średnicy - Dn 700mm.
B) sieć rozdzielczą z rur kamionkowych kielichowych 200 mm, na dopływach do lokalnych pompowni ścieków,
w celu uzyskania pojemności retencyjnej na niezbędnej długości zwiększono średnice kanałów do Dn 300 ÷ 400
mm z kamionki kielichowej.
C) sięgacze do posesji z rur PVC Dz160 mm ze ścianką litą.
D) rurociągi tłoczne z pompowni - rury PE do kanalizacji ciśnieniowej SDR11 TS o średnicy:
• Dz 225 mm - dla pompowni głównej
• Dz 90 mm – dla wszystkich pompowni lokalnych
E) sięgacze do posesji z rur kamionkowych przeciskowych Dn 150mm (dla przejść bezwykopowych).
F) sieci rozdzielcze z rur kamionkowych przeciskowych Dn 200mm (dla przejść bezwykopowych).
Sieć kanalizacyjną uzbroić w studzienki:
• betonowe fi 600 – 2000 mm z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki,
• z tworzyw sztucznych fi 425 mm z rurą wznoszącą karbowaną,
• żywic poliestrowych fi 1400 mm (jako komplet ze zbiornikiem retencyjnym).
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Rozstaw studzienek na odcinkach prostych trasy kanałów grawitacyjnych co 50,0 ÷ 70,0m. Mniejsze odległości
pomiędzy studzienkami w miejscach zmiany kierunku kanału, zmiany spadku przewodu oraz w miejscach
połączenia kanałów.
Studnie fi 600 – 1200 zaprojektowana na kanałach głównych i bocznych jako załomowe, połączeniowe i
przelotowe. Studzienki na sięgaczach zaprojektowano o średnicy fi 425mm.
Studnie na przewodach tłocznych wykonać jako betonowe, z kręgów łączonych na uszczelki, o średnicy fi 1000
– 1500 mm w zależności od rodzaju i wielkości zabudowanej armatury (zasuwy odcinające, szybkozłączki, itp.).
Szczegółowy opis zakresu zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej zawiera Tom III SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktu na budowę dla
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, drugie wydanie angielsko-polskie
2000 rok, przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS ISBN: 83-86810-14-9 (czerwona
książka), na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał
angielski: Conditions of Contract for Construction (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland (czerwona książka) – ISBN 2-88432-022-9.
4. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inżynier, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z
projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i
zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
5. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy,
sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy z wszelkimi uwarunkowaniami,
dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, a także zebrania informacji niezbędnych do przygotowania
oferty. Zaniechanie dopełnienia obowiązku zapoznania się z terenem nie może spowodować roszczeń
Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45232410  
Dodatkowe przedmioty 45232423  
 45233142  
 45111200  
 45311200  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 10

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ES.JRP.ZP.1.B.2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Eko-Skawa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-116526   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 168-290926  z dnia:  30/08/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/08/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

Wymagania dotyczące wadium. 1.
Wysokość wadium. 1) Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć
swą Ofertę wadium w wysokości:
500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy PLN.) 2) Okres ważności
wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą. 2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone
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 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz.
275). 2) W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w

Powinno być:

Wymagania dotyczące wadium. 1.
Wysokość wadium. 1) Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć
swą Ofertę wadium w wysokości:
500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy PLN.) 2) Okres ważności
wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą. 2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone
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 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz.
275). 2) W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w
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formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony
zgodnie z obowiązującym
prawem i winien zawierać
następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; b)
określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem; c) kwotę
gwarancji/poręczenia; d) termin
ważności gwarancji/poręczenia;
e) zobowiązanie gwaranta/
poręczyciela do: „zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca, którego Ofertę
wybrano: • odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie, • nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
• zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do:
„zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż
wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie; g) gwarancja/
poręczenie winno być nieodwołalne
i bezwarunkowe; h) gwarancja/
poręczenie musi być wykonalne
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej; i) wszelkie spory dotyczące
gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają
kompetencji sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego; j)
jednocześnie Zamawiający wymaga,
aby okres ważności gwarancji/
poręczenia nie był krótszy niż okres
związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób

formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony
zgodnie z obowiązującym
prawem i winien zawierać
następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; b)
określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem; c) kwotę
gwarancji/poręczenia; d) termin
ważności gwarancji/poręczenia;
e) zobowiązanie gwaranta/
poręczyciela do: „zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca, którego Ofertę
wybrano: • odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie, • nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
• zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do:
„zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż
wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie; g) gwarancja/
poręczenie winno być nieodwołalne
i bezwarunkowe; h) gwarancja/
poręczenie musi być wykonalne
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej; i) wszelkie spory dotyczące
gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają
kompetencji sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego; j)
jednocześnie Zamawiający wymaga,
aby okres ważności gwarancji/
poręczenia nie był krótszy niż okres
związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób
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wniesienia wadium. 1) Wadium
wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków
Podhalański Nr rachunku: 63 8799
0001 0019 0103 0498 0011
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 26
Przelew powinien wskazywać numer
i nazwę postępowania. Do Oferty
należy dołączyć kopię polecenia
przelewu lub kopię gwarancji/
poręczenia wniesionych/złożonych
jako wadium, potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. 2) Wadium wnoszone
w innych niż pieniądz formach,
należy złożyć najpóźniej wraz z
ofertą (jako oddzielny od oferty
dokument) w Makowie Podhalańskim
przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków
Podhalański, w Biurze Jednostki
Realizującej Projekt, od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00-15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania Ofert,
przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania Ofert. 2) 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. 3) Wniesienie
wadium w formie innej niż pieniądz
poprzez dołączenie go do oferty jest
równoznaczne z wniesieniem go
przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem złożenia oferty
przed terminem składania ofert. 4)
Wykonawca zostanie wykluczony z
niniejszego postepowania, jeżeli jego
oferta do upływu terminu składania
ofert nie zostanie zabezpieczona
wadium w wymaganej wysokości.
5) Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.

wniesienia wadium. 1) Wadium
wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków
Podhalański Nr rachunku: 63 8799
0001 0010 0103 0498 0011
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 26
Przelew powinien wskazywać numer
i nazwę postępowania. Do Oferty
należy dołączyć kopię polecenia
przelewu lub kopię gwarancji/
poręczenia wniesionych/złożonych
jako wadium, potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. 2) Wadium wnoszone
w innych niż pieniądz formach,
należy złożyć najpóźniej wraz z
ofertą (jako oddzielny od oferty
dokument) w Makowie Podhalańskim
przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków
Podhalański, w Biurze Jednostki
Realizującej Projekt, od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00-15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania Ofert,
przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania Ofert. 2) 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. 3) Wniesienie
wadium w formie innej niż pieniądz
poprzez dołączenie go do oferty jest
równoznaczne z wniesieniem go
przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem złożenia oferty
przed terminem składania ofert. 4)
Wykonawca zostanie wykluczony z
niniejszego postepowania, jeżeli jego
oferta do upływu terminu składania
ofert nie zostanie zabezpieczona
wadium w wymaganej wysokości.
5) Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.
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3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza. W
takim przypadku Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, według zasad określonych
w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata
wadium. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie; 2)
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. Wymagania
dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 1.
Informacje ogólne. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. 2. Wysokość
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 1) Zamawiający
ustala zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia w
wysokości 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. 2) Wybrany
w zamówieniu Wykonawca
zobowiązany jest wnieść 100%
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przed
zawarciem umowy i przed
upływem terminu związania
Ofertą. 3. Forma zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy może być
wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) pieniądzu; b) poręczeniach

3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza. W
takim przypadku Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, według zasad określonych
w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata
wadium. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie; 2)
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. Wymagania
dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 1.
Informacje ogólne. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. 2. Wysokość
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 1) Zamawiający
ustala zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia w
wysokości 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. 2) Wybrany
w zamówieniu Wykonawca
zobowiązany jest wnieść 100%
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przed
zawarciem umowy i przed
upływem terminu związania
Ofertą. 3. Forma zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy może być
wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) pieniądzu; b) poręczeniach
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bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych;
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26
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 (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu winno być wniesione w
PLN. 3) Zabezpieczenie wnoszone
w pieniądzu Wykonawca wpłaci
przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Jordanowie O/
Maków Podhalański Nr rachunku:
63 8799 0001 0019 0103 0498
0011 4) Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. 5)
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
postaci gwarancji i/lub poręczeniu,
gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące
elementy: a) nazwę dającego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji i/lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta i/lub
poręczyciela (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; b) dokładne
przytoczenie nazwy i przedmiotu
niniejszego postępowania,
numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia
przetargu; c) precyzyjne określenie
wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją i/lub
poręczeniem; d) kwotę gwarancji
i/lub poręczenia; e) zobowiązania
gwaranta i/lub poręczyciela do:

bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych;
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26
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 (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu winno być wniesione w
PLN. 3) Zabezpieczenie wnoszone
w pieniądzu Wykonawca wpłaci
przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Jordanowie O/
Maków Podhalański Nr rachunku:
63 8799 0001 0010 0103 0498
0011 4) Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. 5)
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
postaci gwarancji i/lub poręczeniu,
gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące
elementy: a) nazwę dającego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji i/lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta i/lub
poręczyciela (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; b) dokładne
przytoczenie nazwy i przedmiotu
niniejszego postępowania,
numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia
przetargu; c) precyzyjne określenie
wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją i/lub
poręczeniem; d) kwotę gwarancji
i/lub poręczenia; e) zobowiązania
gwaranta i/lub poręczyciela do:
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nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty gwarancji i/
lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego;
f) zapewnienia wykonalności na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej; g)
określenia miejsca rozstrzygania
sporów w sądzie właściwym dla
siedziby Zamawiającego. 6) Do
zmiany formy zabezpieczenia
umowy w trakcie realizacji umowy
stosuje się art. 149 ustawa Pzp. 4.
Zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 1) Zamawiający
zwróci 70% zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie
wykonane (zgodnie z treścią Tomu II
SIWZ). 2) Zamawiający zwróci 30%
wartości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie później niż w
15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty gwarancji i/
lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego;
f) zapewnienia wykonalności na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej; g)
określenia miejsca rozstrzygania
sporów w sądzie właściwym dla
siedziby Zamawiającego. 6) Do
zmiany formy zabezpieczenia
umowy w trakcie realizacji umowy
stosuje się art. 149 ustawa Pzp. 4.
Zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 1) Zamawiający
zwróci 70% zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie
wykonane (zgodnie z treścią Tomu II
SIWZ). 2) Zamawiający zwróci 30%
wartości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie później niż w
15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-134304
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