
ZP-MPGKiM/59/VIII/2018 Siemianowice Śl. 12.09.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja lokali mieszkalnych
znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie”.

Zgodnie z art. 38 ust.   4   ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U  . z
2017r.,  poz.  1579 ze  zmianami)  Prowadzący  przedmiotowe postępowanie  dokonuje  zmiany treści
SIWZ w następującym zakresie:

I Zmianie ulega następujący zapis:

1. Rozdział VIII  Wymagania dotyczące wadium.
Było:

Jest:
Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:
- dla części 1-ej zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: daw tysiące złotych),
- dla części 2-ej zamówienia: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016r. ,
poz 359 ).

4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a). przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie (dotyczy pieniężnej formy wniesienia
wadium) ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541  dokonany skutecznie przed upływem
terminu składania ofert
b). wadium w pozostałych formach wnosi się do kasy Prowadzącego postępowanie do kasy dyrekcji
MPGKiM Sp. z o. o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. przed  upływem terminu składania
ofert.  Kasa czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 (przerwa od 8:45 do 9:30) lub
złożyć  wraz z ofertą, jako oddzielny dokument (dokumentu wadium nie należy spinać trwale z ofertą).
5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis:  „Wa-
dium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM/59/VIII/2018 Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących
się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie” w odniesieniu do części …....... zamówienia.
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W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub inne-
go dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest
wnoszone
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądania zgłoszone
przez Prowadzącego postępowanie w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Prowadzącemu postępowanie pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5
ustawy Pzp. 
7. Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku bankowym.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych
9.  Oferta  Wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium  lub  wniesie  w  sposób  nieprawidłowy  zostanie
odrzucona.

II. Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.

               …………………………………………………………………………
                                                                                                (podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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