
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 322494-2014 z dnia 2014-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stargard Szczeciński 

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zieleni na terenie Stargardu Szczecińskiego w latach 2015-2017. 

Zakres prac obejmuje: 1. Koszenie trawników z zebraniem trawy i wywiezieniem 2. Koszenie trawników bez 

zbierania trawy 3. Pojedyncze... 

Termin składania ofert: 2014-10-23 
 

Numer ogłoszenia: 327692 - 2014; data zamieszczenia : 03.10.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  322494 - 2014 data 30.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 091 5775219, fax. 091 5775219. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1). 

• W ogłoszeniu jest:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w Rozdziale I A SIWZ, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w 

formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. Bydgoska 13/15 w terminie do dnia 23 

października 2014 r. do godz. 1000 z oznaczeniem oferty na które jest składane. 4. Wadium wniesione 

w pieniądzu - przelewem na konto (podane w punkcie IA) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 

października 2014 r. do godz. 1000. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek 

bankowy, o jego wniesieniu (wpłacie) w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek 



bankowy Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny 

termin dokonania zlecenia przelewu. 5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2) do 5) muszą 

zawierać: 1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 2) 

informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz 

Zamawiającego. 6. Zwrot, bądź zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, następuje na zasadach i 

w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.. 

 


