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ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJ  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
budynku administracyjno – socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku -

Chwałowicach

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. W rozdziale XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze ofert w celu zawarcia umowy w zapisie dotyczącym Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy było:
„Zamawiający  będzie  wymagał  od  wybranego  Wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp w formie pieniądza.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wg art. 148 ust.1 pkt 2) – 5) oraz
ust. 2 pkt 1) – 3).
Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek  bankowy  
w PKO Bank Polski S.A. nr 32 1020 2528 0000 0502 0434 8330.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w
terminie 30 dni  od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonany, pozostawiając 20% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które
zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Zamawiający  nie  dopuszcza  tworzenia  zabezpieczenia  poprzez  potrącenia  z  należności  za  częściowo
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.”

Jest:
„Zamawiający  będzie  wymagał  od  wybranego  Wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądza,
2) poręczeń  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji 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.
W przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w formach,  o  których  mowa  w pkt.  2,  3,  4  i  5  Zamawiający
wymaga,  aby  w  treści  takiego  dokumentu  znalazło  się  oświadczenie  Gwaranta  (Poręczyciela),  
w  którym  zobowiązuje  się  on  do  bezwarunkowej  wypłaty  kwoty  zabezpieczenia  na  pierwsze  żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.
Zamawiający nie  wyraża  zgody na wniesienie  zabezpieczenia  w formach wg art.  148 ust.  2  pkt  1)–3).
Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek  bankowy  
w PKO Bank Polski S.A. nr 32 1020 2528 0000 0502 0434 8330.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Zarządzie Zieleni Miejskiej, w
Dziale Finansowo-Księgowym.

Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. 



Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania  go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany,  pozostawiając  20%  zabezpieczenia  jako
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Zamawiający  nie  dopuszcza  tworzenia  zabezpieczenia  poprzez  potrącenia  z  należności  za  częściowo
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.”

2. W załączniku nr 1 – Formularz oferty w pkt 6 ppkt 2) było:
"wniesienia  zabezpieczenia  należytego  umowy  w  wysokości  5%   w  terminie  wskazanym  przez
Zamawijącego w formie: pieniądza" 
Jest:
"  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  umowy w wysokości  5%  ceny (z  podatkiem VAT)  podanej  w
ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawijącego w formie: ................................................................."

3. W załączniku nr 6 – Wzór umowy w § 17 było:
"1.  Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub nienależytego
wykonania  przedmiotu  umowy,  w  wysokości  5%  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w   §  8,   tj.
…………………….…. zł (słownie: ……………………………………………….………………………….).
2.  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................…
3.   Zamawiający zwróci  Wykonawcy zabezpieczenie  w terminie  30 dni  od dnia  wykonania  przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 20% zabezpieczenia jako
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po jego
upływie.”

Jest:
"1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub nienależytego
wykonania  przedmiotu  umowy,  w  wysokości  5%  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  8  tj.
…………………….…. zł (słownie: ………………….). 
2.  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie..............................................................................
3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umo-
wy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 20% zabezpieczenia jako za-
bezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4.  Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po jego
upływie.
5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”


