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              Niedrzwica Duża, 22.02.2012 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP/ 1/2012 
 

Dotyczy: Dostawy kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża 

Modyfikacja 

treści SIWZ 
 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na Dostawę kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża 
 

 
Zakres modyfikacji jest następujący: 

Modyfikuje się treść SIWZ, w ten sposób, że w Rozdziale 10 ust.1 SIWZ:. 
 

JEST: 
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy) w jednej z form 
wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 
1.1 pieniądzu;  
1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
1.3 gwarancjach bankowych;  
1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;  
1.5 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.) 
 
POWINNO BYĆ: 
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł  (słownie: trzy tysiące) w jednej z form 
wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 
1.1 pieniądzu;  
1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
1.3 gwarancjach bankowych;  
1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;  
1.5 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.) 
 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. informuje, że nie przedłuża się terminu składania ofert. 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

W takim samym zakresie zmodyfikowana została treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało umieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych 
dniu 22.02.2012 roku pod nr.:53336-2012. 
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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 48906-2012 z dnia 2012-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niedrzwica Duża 
KOD CPV; 14212200-2 Kruszywo 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, i 
rozładunek 3 000 ton kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg będących w 
zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2012. 2. Szczegółowy opis... 
Termin składania ofert: 2012-02-29  

 

Numer ogłoszenia: 53336 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48906 - 2012 data 17.02.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, 
woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, fax. 81 517 50 70. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
• W ogłoszeniu jest: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 

000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 
Ustawy PZP: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 1.5 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.) 2. Wadium 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 
1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 3. Wadium należy 
wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem 
terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia 
wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium 
przez Wykonawcę. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu 
przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z 
treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty 
wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium 
kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące) w jednej z form wymienionych w art. 45 
ust. 6 Ustawy PZP: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 1.5 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 
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Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2. Wadium 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 
1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 3. Wadium należy 
wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem 
terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia 
wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium 
przez Wykonawcę. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu 
przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z 
treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty 
wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.. 

 

 


