
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 102532-2012 z dnia 2012-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białołęka 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbudowa rowów melioracyjnych o długości 12,5 km oraz 

przepustów -35 szt. Odbudowa przedmiotowych rowów polegać będzie na wykonaniu następujących 

robót: - Roboty ziemne wykonane koparkami... 

Termin składania ofert: 2012-04-19  

 

Numer ogłoszenia: 107154 - 2012; data zamieszczenia : 05.04.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  102532 - 2012 data 02.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8317135, fax. 076 

8317033. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

• W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbudowa rowów melioracyjnych 

o długości 12,5 km oraz przepustów -35 szt. Odbudowa przedmiotowych rowów polegać będzie 

na wykonaniu następujących robót: - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 i 

0,60m3, transport samochodami do 1 km pojemność łyżki 0,60 m3, kat. gruntu III, pogłębienie 

rowów na głębokość 0,5m, transport samochodem samowyładowczym do 5-10t - 7187,5 m3 - 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km transportu samochodami samowyładowczymi po 

terenie lub drogach, gr. kat. III-IV z użyciem samochodu samowyładowczego do 10-15t na dalsze 

9 km  -7187,5 m3 - Plantowanie skarp, dna rowów, skarp i korony nasypów przy robotach wod. - 

inż. Wykopy, grunt kat. III- 37565,00 m2 - Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków, 

krzaki i podszycie średniej gęstości - 1,350 ha - Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na 

odległość do 2 km- 145,00 m3 - Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - 

51,2 m3 - Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 60cm -320 m - Przepusty 

rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe z betonu B-30 dla rur o średnicy 60cm - 66szt. - Części 

przelotowe pref. przepustów drogowych rurowych 1-otw., część przelotowa przepustu z rur o 



średnicy 80cm- 10 m - Obudowy wlotów/wylotów/ pref. przep. drog. rurowych i skrzyn., obudowa 

wlotu /wylotu/ przepustu drogowego rurowego- 4,850 m3 -Roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębiernymi 0,40 i 0,60 m3, transport samochodami do 1 km pojemność łyżki 0,60m3, kat. 

gruntu III zasypanie przepustów ziemią, transport samochodem samowyładowczym do 5-10 t- 

412,5 m3 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy zakres robót do 

wykonania został określony w przedmiarach robót - stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbudowa rowów 

melioracyjnych o długości 12,5 km oraz przepustów -35 szt. Odbudowa przedmiotowych rowów 

polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - Roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębiernymi 0,40 i 0,60m3, transport samochodami do 1 km pojemność łyżki 0,60 m3, kat. 

gruntu III, pogłębienie rowów na głębokość 0,5m, transport samochodem samowyładowczym do 

5-10t - 7187,5 m3 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km transportu samochodami 

samowyładowczymi po terenie lub drogach, gr. kat. III-IV z użyciem samochodu 

samowyładowczego do 10-15t na dalsze 4 km  -7187,5 m3 - Plantowanie skarp, dna rowów, 

skarp i korony nasypów przy robotach wod. - inż. Wykopy, grunt kat. III- 37565,00 m2 - Ręczne 

ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków, krzaki i podszycie średniej gęstości - 1,350 ha - 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km- 145,00 m3 - Przepusty 

rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - 51,2 m3 - Przepusty rurowe pod zjazdami 

rury betonowe o średnicy 60cm -320 m - Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe z 

betonu B-30 dla rur o średnicy 60cm - 66szt. - Części przelotowe pref. przepustów drogowych 

rurowych 1-otw., część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80cm- 10 m - Obudowy 

wlotów/wylotów/ pref. przep. drog. rurowych i skrzyn., obudowa wlotu /wylotu/ przepustu 

drogowego rurowego- 4,850 m3 -Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 i 0,60 

m3, transport samochodami do 1 km pojemność łyżki 0,60m3, kat. gruntu III zasypanie 

przepustów ziemią, transport samochodem samowyładowczym do 5-10 t- 412,5 m3 Przedmiot 

zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy zakres robót do wykonania został 

określony w przedmiarach robót - stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ..  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1.  

• W ogłoszeniu jest:  8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 19.04.2012 r. do godz. 

11:00 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.2Wadium może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub 



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

zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( 

Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w: Banku Spółdzielczym w Głogowie na konto 

57864600080000002594020004 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków 

na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy 

złożyć w oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, pok. nr 10 w 

godz. 7:45 -15:45. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej 

formy wadium należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z 

adnotacją pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Pęcław o przyjęciu oryginału. 

8.3Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. 8.4Wykonawcy, 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. 8.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 

na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.6Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 8.3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 8.7 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. 8.8Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.9Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy..  



• W ogłoszeniu powinno by ć: 8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 

000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 23.04.2012 r. 

do godz. 11:00 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.2Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych 

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

zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( 

Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w: Banku Spółdzielczym w Głogowie na konto 

57864600080000002594020004 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków 

na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy 

złożyć w oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, pok. nr 10 w 

godz. 7:45 -15:45. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej 

formy wadium należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z 

adnotacją pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Pęcław o przyjęciu oryginału. 

8.3Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. 8.4Wykonawcy, 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. 8.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 

na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.6Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 8.3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 8.7 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. 8.8Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.9Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 



określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy..  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

• W ogłoszeniu jest:  19.04.2012 r. godzina 11:00, miejsce:Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-

221 Białołęka, pok. Nr 1..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 23.04.2012 r. godzina 11:00, miejsce Urząd Gminy Pęcław, 

Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok. Nr 1..  

 
 


