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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"EKO DOLINA" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19168071300000, ul. Al. Parku
Krajobrazowego 99, Łężyce , 84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
586 725 000, e-mail ekodolina@ekodolina.pl, faks 586 727 474.
Adres strony internetowej (url): http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
Ustala się wadium łącznie dla obu zadań w wysokości: 17.500,00 zł, słownie: siedemnaście
tysięcy pięćset złotych 00/100 w tym dla każdej z części w wysokości: Zadanie I: 7.500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) Zadanie II: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania:
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej: Bank Pekao
S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 - lub
w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych
4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.
U. z 2019.310). Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy
czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia
wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został
załączony do oferty. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna (poręczenia
lub gwarancji), Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium w
oryginale opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium,
zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata. W przypadku
złożenia wadium w innej formie niż pieniężna (poręczenia lub gwarancji), Zamawiający
proponuje, aby dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać adres e-mail
instytucji wystawiającej, na który ma zostać zwrócony oryginał. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu
postępowania. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986 z późn.zm.), z przyczyn leżących

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym 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
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1.
Wykonawca, którego oferta została wybrana Odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium Ustala się wadium łącznie dla obu zadań w wysokości: 17.500,00 zł, słownie:
siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 w tym dla każdej z części w wysokości: Zadanie
I: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) Zadanie II: 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób
przekazania: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:
Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr
28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych 3. w
gwarancjach ubezpieczeniowych 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019.310). Wadium wnosi się przed upływem
ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W
przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający wymaga załączenia
do oferty dokumentu wniesienia wadium w oryginale. Dokument w formie poręczenia i/lub
gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 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.

