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PL-Katowice: Usługi wywozu odpadów
2012/S 50-080784

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, attn: Marek Grabinski, POLSKA-40-038Katowice.
Tel.  +48 322002050. E-mail: marek.grabinski@slaska.policja.gov.pl. Fax  +48 322002060.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.3.2012, 2012/S 46-075782)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90511000
Usługi wywozu odpadów.
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.1. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 11.4.2012 do godz 10:00.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta Zamawiającego: tj.Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. KontoZamawiającego jest
kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku „Wadium dot. ZP-4/Kł/2012KPP Kłobuck”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.najpóźniej w
dniu 11.4.2012 do godz 10:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45
ust. 4 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i
to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana była w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy
też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie
wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w
konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. („Analiza wyroków sądów okręgowych oraz
analiza orzecznictwa zespołów arbitrów, wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych „Urząd
Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.8.1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665) Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005
r. sygn akt UZP/ZO/0-2788/05.
2.1. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul.
J.Lompy, pokój 504 kasa – V piętro blok C najpóźniej w 11.4.2012 do godz 10:00 Kasa jestczynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 11:00 – 13:00.
Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ.
Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.1. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 12.4.2012 do godz 10:00.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta Zamawiającego: tj.Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Konto Zamawiającego jest
kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku „Wadium dot. ZP-4/Kł/2012KPP Kłobuck”
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Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.najpóźniej w
dniu 12.4.2012 do godz 10:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45
ust. 4 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i
to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana była w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy
też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie
wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w
konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. („Analiza wyroków sądów okręgowych oraz
analiza orzecznictwa zespołów arbitrów, wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych „Urząd
Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.8.1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665) Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005
r. sygn akt UZP/ZO/0-2788/05.
2.1.Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul.
J.Lompy, pokój 504 kasa – V piętro blok C najpóźniej w 12.4.2012 do godz 10:00 Kasa jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 11:00 – 13:00.
Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ.
Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


