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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 

491893180, ul. Jagiellońska  33, 33-300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 

18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 

700. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowosadecki.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium 

w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, 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 
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Przedsiębiorczości /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./. 4) Wadium wnoszone w 

pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Getin Noble 

Bank S.A. 10 1560 0013 2973 9238 1000 0009 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZPI.272.7.2018 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku 

Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową; b) za datę wniesienia wadium 

uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu 

wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w pozostałych formach 

dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa 

w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty przetargowej - zamawiający zaleca, 

aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi na 

konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową 

ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności 

upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy Wykonawca wnosi wadium w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty w 

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie 

zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy 

termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie 

przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6) 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) 

SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została 

wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę 

wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, 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 /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./. 4) Wadium wnoszone w 

pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Getin Noble 

Bank S.A. 10 1560 0013 2973 9238 1000 0009 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZPI.272.11.2018 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku 

Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową; b) za datę wniesienia wadium 

uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu 

wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w pozostałych formach 

dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa 

w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty przetargowej - zamawiający zaleca, 

aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi na 

konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową 

ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności 

upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy Wykonawca wnosi wadium w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty w 
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przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie 

zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy 

termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie 

przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6) 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) 

SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została 

wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-06-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
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względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Oferta powinna 

być sporządzona w języku polskim. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Oferta powinna 

być sporządzona w języku polskim. 
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