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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu 

 

ZMIANA SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Rozbiórka budynku administracyjnego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki 

i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy Zwycięstwa 9” 

 

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach: 

 

W punkcie 3.6 SIWZ dodaje się punkty 3.6.13, 3.6.14 i 3.6.15 o treści: 

 

3.6.13  Przedłożenie przed podpisaniem umowy lub w momencie jej zawierania 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę zagwarantowanego 

miejsca składowania odpadów, powstających w wyniku realizacji zadania 

(Oświadczenie zarządcy wysypiska, posiadającego decyzję jw., o gotowości 

przyjęcia odpadów) lub umowy zawartej przez Wykonawcę z firmą posiadającą 

taką decyzję. 

3.6.14 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji 

potwierdzającej umieszczenie wytworzonych odpadów na wysypisku („karta 

przekazania odpadów”). 

3.6.15 Zabrania się w miejscu prowadzenia robót kruszenia odpadu uzyskanego z 

rozbiórki. 

 

 

Zmienia się treść punktu 8 SIWZ na następujący: 

 

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), 

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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek o nr: 57 1090 1939 0000 

0005 1600 5419, z dopiskiem „Wadium – rozbiórka Zwycięstwa.” 

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i w osobnym 

opakowaniu dołączyć do oferty. 

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się 

za wniesione prawidłowo.  

 

 

 

 



 

 

 

Zmienia się treść punktu 15 SIWZ na następujący: 

 

15. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto 

podanej w ofercie.  

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240); 

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek TBS w Bolesławcu 

Sp. z o.o. o nr: 57 1090 1939 0000 0005 1600 5419. 

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału. 

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonanej roboty budowlane. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu 

stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.  

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 

W projekcie umowy w § 1 ust. 6 dodaje się lit. m), n) i o) o treści: 

 

m) Przedłożenie przed podpisaniem umowy lub w momencie jej zawierania dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę zagwarantowanego miejsca 

składowania odpadów, powstających w wyniku realizacji zadania (Oświadczenie 

zarządcy wysypiska, posiadającego decyzję jw., o gotowości przyjęcia odpadów) lub 

umowy zawartej przez Wykonawcę z firmą posiadającą taką decyzję. 

n) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji 

potwierdzającej umieszczenie wytworzonych odpadów na wysypisku („karta 

przekazania odpadów”). 

o) Zabrania się w miejscu prowadzenia robót kruszenia odpadu uzyskanego z rozbiórki. 

 

 

W projekcie umowy zmienia się odpowiednio numerację w ten sposób, że 

dotychczasowy §14 otrzymuje nr 15, §15 otrzymuje nr 16, §16 otrzymuje nr 17, 

§17 otrzymuje nr 18, §18 otrzymuje nr 19. 

 

W projekcie umowy dodaje się §14 o treści: 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł słownie 

złotych: ............................................................................................................. 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ................................................................ 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 



Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona 

lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu 

z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad 

podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

 

W druku oferty dodaje się punkt 12 o treści: 

 

12. Wadium w kwocie …................... zostało wniesione w dniu ................. w formie: 

......................................................... Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: 

............................................................................................................................ 

lub na adres: ......................................................................................................... 

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi 

w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o którym mowa  

w punkcie 11 SIWZ, w ten sposób, że, punkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w 

sekretariacie, w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 12:00. 

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 

12:15 pokój nr 1. 

 

W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wykonawców 

przy składaniu ofert. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr Ogłoszenie nr 537937-N-2019 z dnia 2019-04-16 r. 

 
 
 

Prezes Zarządu 
/-/ Emil Zając 

………………………………………………….. 
(Zamawiający) 


