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Chełm Śląski: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 589506-N-2018  
Data: 16/07/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24023490100000, ul. Techników  18, 41-
403   Chełm Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322257692 , e-mail gskchelmsl@poczta.fm, faks 
322 257 903.  
Adres strony internetowej (url): www.gskchelmsl.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.1.2  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający 
określił następująco: do dnia 31.07.2018 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, 
który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 9 SIWZ, gdyż stanowi 
zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 
formach: 1) pieniądzu; 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione 
wadium: • Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. • Adres zamawiającego: 41-403 Chełm 
Śląski, ul. Techników 18 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminna 
Spółka Komunalna Sp. z o.o., Nr konta: 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312; ALIOR Bank SA O/Katowice z 
dopiskiem: „ul. Skalna”. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy 
załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, 
kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez 
wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed 
upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. 
z o.o., 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu 
wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału 
dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się 
w dniu 31.07.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać 
Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 31.07.2018 r. do godz. 08:00. W przypadku uchybienia 
temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający 
zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium 
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca 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. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda 
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy 
p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., 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 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). 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 w wysokości 3.000,00 zł 



(słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który 
Zamawiający określił następująco: do dnia 06.08.2018 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres 

związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 9 SIWZ, 
gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno 
zostać wniesione wadium: • Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. • Adres 
zamawiającego: 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Nr konta: 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312; 
ALIOR Bank SA O/Katowice z dopiskiem: „ul. Skalna”. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w 
formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W 
przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. 
od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia 
lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. w Gminnej 
Spółce Komunalnej Sp. z o.o., 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18. Do oferty należy załączyć kopię 

przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie 
należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa 
się wadium znajdujące się w dniu 06.08.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien 
jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank 
mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 06.08.2018 r. do godz. 08:00. W przypadku 
uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy 
p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w 
pieniądzu, Zamawiający zwraca 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. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający 
żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 
ustawy p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., 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 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). 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  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2018-07-31, godzina: 08:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-06, godzina: 08:00,  

 

 

                    Prezes Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej Spółka z o.o.  

/-/ Piotr Szpitalny 

 


