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Bełchatów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 44296-2017
Data: 15/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, Krajowy numer identyfikacyjny 59076538100000, ul.
ul. Bawełniana 18, 97400 Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6330815,
6330819, e-mail zamowieniapubliczne@eko-region.pl, faks 446 330 819.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

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: Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w
łącznej wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium
upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.03.2017 roku do godz.: 11:00
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - na
konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008
2001 0006 4288 0001 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 dnia 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). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 4. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 6. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium,
Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji
Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium
musi wpłynąć na rachunek bankowy – czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi bankowe
Zamawiającego (data i godzina wpływu – uznania na rachunku Zamawiającego). 7. W
przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest dołączenie oryginału
dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast kserokopię
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z
oryginałem należy dopiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 8. W
przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, c) kwotę gwarancji, d)
termin ważności gwarancji, 9. 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, 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. 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. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli 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, oświadczeń, o których mowa
w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie 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. 15. Zamawiający 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. 16.
Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa
równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.03.2017 roku do godz.: 11:00. 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - na
konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008
2001 0006 4288 0001. UWAGA: Przed dokonaniem wpłaty wadium w pieniądzu prosimy o
potwierdzenie numeru konta u Zamawiającego. 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
dnia 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). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 4. Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 6. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione
wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w
dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota

wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy – czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi
bankowe Zamawiającego (data i godzina wpływu – uznania na rachunku Zamawiającego). 7.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest dołączenie oryginału
dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast kserokopię
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z
oryginałem należy dopiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 8. W
przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, c) kwotę gwarancji, d)
termin ważności gwarancji, 9. 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, 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. 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. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli 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, oświadczeń, o których mowa
w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie 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. 15. Zamawiający 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. 16.
Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.

