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Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: 

 
Utrzymanie zieleni w Stargardzie Szczecińskim w latach 2015-2017  

 
wprowadza się zmiany w następujący sposób: 
 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    
w Rozdziale II C.  Wadium    
 
jest: 
„Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.” 
 
winno być: 
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy zł).  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu - przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale  
       I A SIWZ, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

3. Wadium wniesione w formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w 
siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. 
ul. Bydgoska 13/15 w terminie do dnia 23 października 2014 r. do godz. 1000 z 
oznaczeniem oferty na które jest składane. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem na konto (podane w punkcie IA) należy 
wpłacić najpóźniej do dnia 23 października 2014 r. do godz. 1000.  

      W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 
(wpłacie) w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy 



Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny 
termin dokonania zlecenia przelewu.  

5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2) do 5) muszą zawierać: 
1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 
2) informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na 

rzecz Zamawiającego. 
6. Zwrot, bądź zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, następuje na zasadach  

i w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
 
 
Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączona do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

 


