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Ogłoszenie nr 500069724-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.

Ostrów Wielkopolski:
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 624761-N-2017 
Data: 30/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 302017142, ul.
Staroprzygodzka  121, 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. +48625033700, e-mail twitek@rzzo.com.pl, faks
+48627375826. 
Adres strony internetowej (url): www.rzzo.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu
składania ofert, na czas związania ofertą, wadium dla: a) Zadania nr 1 –
Spycharka gąsienicowa, w wysokości 4.800,00 zł b) Zadania nr 2 – Wozidło
specjalistyczne z urządzeniem hakowym, w wysokości 6.000,00 zł c) Zadania
nr 3 – Samochód z urządzeniem hakowym, w wysokości 1.300,00 zł d)
Zadania nr 4 – Ładowarka kołowa jednonaczyniowa ze zmiennym osprzętem
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(chwytak, łycha), w wysokości 3.500,00 zł e) Zadania nr 5 – Ładowarka
kołowa jednonaczyniowa, w wysokości 1.600,00 zł 2. W zależności od
wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu,
przelewem na konto Zamawiającego: mBank S.A. 13 1140 1993 0000 5511
0800 1001, z dopiskiem: „Wadium –Znak sprawy RZZO/TI/2017/10 –
ZADANIE NR ……”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 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 roku o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,
oraz 978 i 1240). 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi
jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu
ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo
na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie
obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z
okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, b) termin
obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do
oferty w oryginale. 
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu
składania ofert, na czas związania ofertą, wadium dla: a) Zadania nr 1 –
Spycharka gąsienicowa, w wysokości 4.800,00 zł b) Zadania nr 2 – Wozidło
specjalistyczne z urządzeniem hakowym, w wysokości 6.000,00 zł c) Zadania
nr 3 – Samochód z urządzeniem hakowym, w wysokości 1.300,00 zł d)
Zadania nr 4 – Ładowarka kołowa jednonaczyniowa ze zmiennym osprzętem
(chwytak, łycha), w wysokości 1.600,00 zł e) Zadania nr 5 – Ładowarka
kołowa jednonaczyniowa, w wysokości 3.500,00 zł 2. W zależności od
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wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu,
przelewem na konto Zamawiającego: mBank S.A. 13 1140 1993 0000 5511
0800 1001, z dopiskiem: „Wadium –Znak sprawy RZZO/TI/2017/10 –
ZADANIE NR ……”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 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 roku o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,
oraz 978 i 1240). 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi
jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu
ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo
na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie
obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z
okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, b) termin
obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do
oferty w oryginale. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-08, godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-12, godzina: 09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - Część nr 4 
Punkt: 4) 
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W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 10 okres w dniach: data rozpoczęcia: 2018-02-01 data
zakończenia: 
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - Część nr 5 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 10 okres w dniach: data rozpoczęcia:2018-02-01 data
zakończenia: 


