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ZMIANA TR_EŚCI SPECYI-IKACJI IS'I'OTNYCH wARUNKow ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o trclzielenie zamówienia pn.

o,Budowa chodników dla piesz1'ch na terenie gminy Mińsk Mazowiecki''

Działającnapodstawie art.38 ust.4 ustawy l,c|ntaŻL) stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych (Dz. IJ. z 2Ol9r,poz. 1s43) Zamawiający informuje, iŻ w ww' postępowaniu

dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiany te dotyczą:

I. Rozdziału 6 SIWZ
w ust. l l uchyla się pkt 7 w brztrric:niu ..})otwicrdzenie wniesienia wadium''

II. Rozdziału 5 SIWZ
w warunku dot. zdolności technicznej zmienia się zapis z:

udokumentuje, iŻ zrea|izował w okresie ostatnich pięciu |at przed upływem terminu

składania ofert, a jeŻeIi okres prowad'zenta <lziałalności jest krótszy ' w tym okresie'

minimum 2 roboty budowlarre polcga.iącc budowie lub/i przebudowie chodnikow dla

pieszych lub/i ścięzek rowerowych lrrb/i u1ic lub/i ciągów pieszo-jezdnych lub/i parkirrgów

z kostki o wartoŚoi mininrum 400 000,00 zł brutto łączntę

na zapis:

udokumentu1e, iz zręalizowaŁ w okresie ostatnich pięciu Lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŻe|i okres prowadz,enia clziałalności jest krótszy ' w tym okresie,

minimum 2 roboty budowlanc polcga.jące blrdowie lub/i przebudowie chodnikow dla

pieszych lub/i ściezek rowcrowych lub/i ulic lurb/i oiągow pieszo-jezdnych lub/iparkingow

z kostki o wartości minimunr 400 000,00 zł brutto kaŻda'

P ozo stałę zapisy ni niej sze go r o zdz'i ału po zo staj ą bęz zmian.

III.Rozdziału 9 SIWZ
Zamawtający zmienia zapis z:

1. Przystępując do niniejszego postępowania ka'Ż'dy Wykonawca zobowiązany jest wnieśÓ

wadium w wysokoŚci l0 000,0O z.ł (,slov,tlie; clzie,sięć tysięcy złotych).

2. Wykonawc a moŻe wnieść wacliunr jcclrlcj iub kilku fbrmach przewidzianych w art. 45 ust'

6 ustawy PzP,t1.:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzieIczej kasy oszczędnościowo _

kredytowej , ztymzę poręczenie kasy.|est zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) grvarancjach hankolvYch'

4 ) gwnrancj ach rrbezpi,,,'",,n i 111łyclt.

5) poręczerriaulr udzielanyclt p|'Zczpoclruit-rty. o ktor'ych mowa w art. 6 b ust, 5 pkt 2 usta\ryy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z2O07r. Nr 42, Poz.275 ze z'm')'

3. Wykonawc a zobowiązany jest wnieść waclium przed upływem terminu składania ofert'



4. Wadium w pieniądzu na|eŻy wnieśó przelewem na konto Zamawiającego: BaŃ

Społdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9Ż26 0005 0000 8035 2000 0040

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniąclzlt, jako ternrin wniesienia wadium przyjęty

zo staj e termin uznania kwoty na rachu ni<ir Zarrraw i aj ącc go.

6. W przypadku wniesienia wadium w frcrmie innej niz pieniądz - oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium na\eży zŁoŻyc przed upływem terminu składania

ofert w siedzibie ZamawiającegolJrządGminy Mińsk Mazowiecki ul' Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 7O2, a kserokopię dokumentu poświadczoną

za zgo dno ść z ory ginałem na\eży załączy ć d o o fe rty'

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w spostib okrcślony w SIWZ spowoduje odrzucenie

oferty na podstawie art. 89 ust' 1 pkt 7b ustawy Pzp

8. Wadium wniesione w formie gwaranoji i poręczeń, musi mieć taką samą płynność jak

wadium wniesione w pieniądzu' co oznacza, Że dochodzenię roszczenia z tytlłłu zapłaty

wadium wniesionego w formie tych gwarancji i poręczeń nie może być utrudnione'

Wadium w postępowaniu o zamówienie pr"rbliczne musi mieÓ postaó gwarancji

bezwaruŃowej, d' gwarancji tla picrrł'szc Żąclłlnic'

na zapis:
I. Zamawtający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium'

IV. Rozdziału 16 sIwZ
uchyla się ust. 7 wbrzmtęniu,,W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu,zazgodą

Wykonawcy, kwota wadium moŻe zostać za|iczona na poczet zabezpieczenia"

óita

óił;


