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Ogłoszenie nr 500045470-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597443-N-2017 

Data: 04/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 24.Wadium. 24.1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu

składania ofert – wadium w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100), w tym dla: a)części I ul. Wierzbięcice 14/6–

4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100), b)części II ul. Jackowskiego 30/13– 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100),

c)części III ul. Młyńska 2/15–3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100), d)części IV ul. Długosza 23/2– 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące

zł 00/100), e)części V ul. Kościuszki 80/5– 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), f)części VI ul. Małeckiego 17/4– 2.500,00 zł

(słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej

sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta. 24.2.Wadium może być wniesione w formach określonych w art.

45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520

1000 0023 4950 8511 Prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!

24.3.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - np. gwarancji lub poręczenia – z treści dokumentu winno wynikać

bezwarunkowe, nieodwołane na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych. 24.4.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1, 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 powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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