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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  28578 - 2011 data 23.02.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 

2476527, fax. 55 2476566. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1. 

• W ogłoszeniu jest:  1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w 

jednym lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu wadium - 

przetarg nieograniczony - pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu 

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w 

pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego 

rachunek. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt 2, 

dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą 

zdeponowane w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym 

terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie 

okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. W przypadku 

wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga, aby w swojej treści 

zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie 

Zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w 

przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 

ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 

jego stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w 



sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2. nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3. zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. 

Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w 

wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być 

wnoszone w jednym lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z 

podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - pełnienie obowiązków nadzoru 

inwestorskiego - kierownika projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - O uznaniu 

przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała 

data wpływu środków na jego rachunek. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych 

formach określonych w pkt 2, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, 

natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne 

dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska. 6. Nie 

wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w 

tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

Zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty 

całości sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową 

utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 8. Zgodnie z art. 

46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, 

niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 

ust. 1-4 ustawy.. 

 


