Numer ogłoszenia: 114231 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044
6330815, 6330819, fax. 044 6330819.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).



W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w
wysokości 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa
równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 31.07.2015 roku godz: 11:00 2. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - na konto
Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 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
zostać uznana na rachunku bankowym Zamawiającego - czego potwierdzenie stanowić będą
wyciągi bankowe Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do
oferty kserokopii dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego
za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał gwarancji należy załączyć do oferty w osobnej
kopercie. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z
zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy, 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed
upływem składania ofert, 10. 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, 11. 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,
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. 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. 14. Nie
wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie


wykonawcy z postępowania..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium
upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 05.08.2015 roku godz: 11:00 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - na konto
Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 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
zostać uznana na rachunku bankowym Zamawiającego - czego potwierdzenie stanowić będą
wyciągi bankowe Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do
oferty kserokopii dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego
za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał gwarancji należy załączyć do oferty w osobnej
kopercie. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z
zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy, 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed

upływem składania ofert, 10. 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, 11. 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,
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. 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. 14. Nie
wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: 31.07.2015 godzina 11:00, miejsce: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, I



piętro, sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: 05.08.2015 godzina 11:00, miejsce: 97-400 Bełchatów, ul.
Bawełniana 18, I piętro, sekretariat..

