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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 540675-N-2020  

Data: 18/05/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbuszowej Dolnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

690428433, ul. Nad Nilem  2, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 

661752285, e-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, faks .  

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

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.bip.kolbuszowa.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.1  

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu dla 

OSP w Kolbuszowej Dolnej  

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Kolbuszowa Dolna  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.1.2  

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

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania 

ofert w kwocie: 5.000,00 zł. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : Pieniądzu Wadium wniesione w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Banku 

Spółdzielczym w Kolbuszowej nr BS 29 9180 0008 2001 0006 0163 0001w terminie 

zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię 

dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa 

się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. poręczeniach bankowych lub 

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

zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); gwarancjach bankowych (oryginał); gwarancjach 

ubezpieczeniowych (oryginał); 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie 

gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres związania ofertą. obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien 

zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty 

wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej 

wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez 



upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien 

być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium 

wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano 

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w 

podaniu numeru konta. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert w kwocie: 5.000,00 zł. W zależności od wyboru 

wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) 

Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek Zamawiającego: nr 67 8642 1168 2016 6813 5018 0001 terminie zapewniającym 

jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy 

dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania 

środków na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych (oryginał); 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie 

gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres związania ofertą. obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien 

zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty 

wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej 



wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez 

upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien 

być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium 

wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano 

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w 

podaniu numeru konta. 6.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 


