
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie nr 540059182-N-2020 z dnia 03-04-2020 r. 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 525896-N-2020 
Data: 23/03/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, Krajowy numer identyfikacyjny 49193673500000, ul. 
Michalusa  18, 38-300  Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 3524002, e-mail 
pzdgorlice@pzdgorlice.pl, faks 18 3524002 w. 17. 
Adres strony internetowej (url): www.pzdgorlice.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków:  
-za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
jednego zamówienia, odpowiadającego robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. odbudowie mostu o wartości minimum 1 mln zł  
b) dysponowanie przez wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  
– minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej  
– minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:  
-za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
jednego zamówienia, odpowiadającego robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. odbudowie/budowie mostu o wartości minimum 1 mln zł  
b) dysponowanie przez wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  
– minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej  
– minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
 



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-15, godzina: 09:30,  
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 > język polski 
 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-16, godzina: 09:30,  
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 > język polski 
 
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  
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

 w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego),  

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

 w gwarancjach bankowych,  

 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  w 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 2014 
r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)).  
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: Powiatowy 
Zarząd Drogowy w Gorlicach, PEKAO Bank Pekao S.A. O/Gorlice Nr 93 1240 4748 1111 0000 
4871 5418  
4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (przelew) należy złożyć w oryginale w 
siedzibie zamawiającego przy ul. Michalusa 18 (Dziennik podawczy). W przypadku składania 
oferty w siedzibie zamawiającego (Dziennik podawczy) wymaga się, aby wykonawca złożył 
wadium w odrębnej kopercie oznaczonej określeniem „wadium”. Wadium wnoszone w innej 
formie niż w pieniądzu winno zabezpieczać złożoną ofertę w okresie związania ofertą tj.30 dni, 
licząc od terminu wskazanego w pkt.5, co musi wynikać z treści złożonego dokumentu. Uwaga ! 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin skutecznego wniesienia wadium, 
przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego !  
5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 15.04.2020 r. do godz. 
09:30 
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.  



7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
11. 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 wniesienia wadium:  
Tak Informacja na temat wadium  
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

 w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego),  

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

 w gwarancjach bankowych,  

 w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

 w 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 2014 
r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)).  
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: Powiatowy 
Zarząd Drogowy w Gorlicach, PEKAO Bank Pekao S.A. O/Gorlice Nr 93 1240 4748 1111 0000 
4871 5418  
4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (przelew) należy złożyć w oryginale w 
siedzibie zamawiającego przy ul. Michalusa 18 (Dziennik podawczy). W przypadku składania 
oferty w siedzibie zamawiającego (Dziennik podawczy) wymaga się, aby wykonawca złożył 
wadium w odrębnej kopercie oznaczonej określeniem „wadium”. Wadium wnoszone w innej 
formie niż w pieniądzu winno zabezpieczać złożoną ofertę w okresie związania ofertą tj.30 dni, 
licząc od terminu wskazanego w pkt.5, co musi wynikać z treści złożonego dokumentu. Uwaga ! 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin skutecznego wniesienia wadium, 
przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego !  
5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 
09:30  
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.  
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  



8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
11. 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. 
 


