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Busko - Zdrój , dnia 23.09.2016 r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Organizacja usług szkoleniowo – doradczych w ramach realizacji projektu: 
„Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość” 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 16, który pom modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

 

16. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 
16.1 Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert. 
16.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu,  
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. 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. z 2014 r. poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

16.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  
 

34 8480 0004 2001 0040 4000 0004 z dopiskiem „Wadium” nr postępowania. 
(Postępowanie nr FK.2710.1.PN.2016) 

 
16.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
16.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 
16.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
16.7 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. 
16.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) 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 
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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. 

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

stronie Wykonawcy. 

 


