
 

PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.57.2018       Otwock, dnia 27.06.2018 r. 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

zadania budżetowego pn. „projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi” 

 

Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579) Zamawiający modyfikuj Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) w 

następującym zakresie: 

 

 

1) projekt umowy w § 1 ust. 1  

jest: „Przedmiotem umowy jest budowa boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami 

oraz trybuną, nawierzchni utwardzonych i placu treningowego wraz ze ścianką w ramach zadania 

budżetowego „projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi”,  

modyfikuje się na: „Przedmiotem umowy jest budowa kompleksu boisk wraz całą infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach zadania budżetowego pn. „projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy 

osiedlu Ługi” 

 

2) pkt. VIII. SIWZ Wymagania dotyczące wadium SIWZ:  

jest: „Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”,  

modyfikuje się na:  

 

1.  Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 10 000,00 zł 

2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione 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 2007 r. 

Nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

 

Bank Spółdzielczy w Otwocku 05-400 Otwock ul. Kołłątaja 1B 

nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 



w tytule przelewu należy wpisać „ wadium w postępowaniu WZP.271.57.2018” 

 

Pożądane jest złożenie w ofercie oryginału lub potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopii polecenia przelewu. 

 

2)  Wadium składane w formie innej, niż pieniężna, należy załączyć w oryginale, który nie 

jest trwale związany z ofertą, ewentualnie w ofercie umieścić dodatkowo kserokopię 

dokumentu. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

3) termin składania i otwarcia ofert (pkt. XI 1 i 4 SIWZ) z obecnego na następujący:  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –

budynek B, pok. nr 1, do dnia 05.07.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.         

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu   05.07.2018 

r., o godzinie 10
30

. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 


