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Ogłoszenie nr 500285551-N-2018 z dnia 29-11-2018 r. 

Siemiatycze: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 651143-N-2018  

Data: 21/11/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 5024398500000, 

ul. ul. Armii Krajowej  26, 17300   Siemiatycze, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 

856 552 577, e-mail zp@pksiemiatycze.pl, faks 856 552 754.  

Adres strony internetowej (url): www.pksiemiatycze.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : – 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co 

najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie retencyjnych zbiorników wody 

pitnej o łącznej wartości robót co najmniej 120.000 zł., – dysponuje osobą na stanowisko 

Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.120 

t.j. z późn. zm.) lub uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie 

odrębnych przepisów prawa, tzn. osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 4 letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 letnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) 

doświadczenie w kierowaniu budową o podobnym charakterze konstrukcyjnym.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że : – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 

należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie retencyjnego 

zbiornika wody pitnej o łącznej wartości robót co najmniej 120.000 zł., – dysponuje osobą na 

stanowisko Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2018.120 t.j. z późn. zm.) lub uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, tzn. osobę uprawnioną do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co 

najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 letnie (licząc od daty uzyskania 

uprawnień) doświadczenie w kierowaniu budową o podobnym charakterze konstrukcyjnym.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.1  

Punkt: 2)  

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 200,00 

PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium 

może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. z 

2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku 

PKO BP SA o/Siemiatycze nr rachunku 24 1020 1332 0000 1702 1136 9081, z dopiskiem na 

przelewie: Wadium w postępowaniu ZWiK 4501.1.26.2018 p.n. „Remont retencyjnego 
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zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3 zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o 

którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. 

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 

niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie 

w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określa ustawa PZP.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. z 

2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku 

PKO BP SA o/Siemiatycze nr rachunku 21 1020 1332 0000 1202 0869 6157, z dopiskiem na 

przelewie: Wadium w postępowaniu ZWiK 4501.1.26.2018 p.n. „Remont retencyjnego 

zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3 zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o 

którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. 

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 

niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie 

w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określa ustawa PZP.  

 


