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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102318 - 2012 data 02.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lubelska 60/6, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 82 5723018, fax. 82 
5725513. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,III.1). 
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu 

obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 
dnia 17.04.2012r. do godz. 10:30. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 
45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w 
formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Przebudowa i rozbudowa mostu 
przez rzekę Hannę w m. Holeszów Nowy na następujące konto: Bank Spółdzielczy w Parczewie 
56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 
powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a, art.46 Ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 7. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca którego oferta została 
wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.1 zostanie wykluczony z 
postępowania. 11. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie, 
jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do 
przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) do dnia 20.04.2012r. do godz. 10:30. 2. Wadium może być wnoszone w formach 



określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy 
wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem 
Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Hannę w m. Holeszów Nowy na następujące konto: 
Bank Spółdzielczy w Parczewie 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. Wadium wnoszone w 
formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres 
związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a, art.46 Ustawy. 6. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu 
wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 9. Wykonawca którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 
na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10. Wykonawca, który nie wniesie 
wadium w wysokości określonej w pkt.1 zostanie wykluczony z postępowania. 11. Wadium 
wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,III.3). 
• W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
powinien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 budowy, przebudowy lub 
remonty mostów zlokalizowanych w ciągu drogi co najmniej klasy L o wartości robót nie 
mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony 
warunek. 

• W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca może wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a 
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1 budowę, przebudowę 
lub remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi co najmniej klasy L o wartości robót nie 
mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem jej opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających 



spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony 
warunek. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV, IV.2). 
• W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 
• W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 85%, referencje potwierdzające 

doświadczenie - 15%.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV, IV.4). 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych 
we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa (Sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego (Świetlica) w dniu 17.04.2012 o godz. 10:45.. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 20.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych 
we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa (Sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego (Świetlica) w dniu 20.04.2012 o godz. 10:45.. 

 

 

                                                                                                        Dyrektor 
 

                                                                                          /-/ inż. Wiesława Kadrow 


