
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72311-2015 z dnia 2015-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa działań 

promocyjnych towarzyszących realizacji budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu 

drogowego w Bydgoszczy (na...

Termin składania ofert: 2015-05-29 

Numer ogłoszenia: 125142 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72311 - 2015 data 19.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Tramwaj FORDON Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 

5859400, fax. 52 3606820.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 

wysokości a) dla działania 1- 1647,99 zł b) dla działania 2 - 621,24 zł c) dla działania 3 - 292,38 zł d) 

dla działania 4- 440,45 zł e) dla działania 5 -1150,80 zł f) dla działania 6 - 525,00 zł g) dla działania 7 - 

362,25 zł h) dla działania 8 - 315,90 zł i) dla działania 9 - 1980,00zł j) dla działania 10 -360,00 zł k) dla 

działania 11 - 120,00 zł l) dla działania 12 - 31,50 zł w terminie 29.05.2015 r. godz. 12:00 8.1. Wadium 

należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 8.1.1. w pieniądzu na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 33 1240 6452 1111 0010 4886 2434 w Bank PekaO S.A. Warszawa. Na dowodzie 

wpłaty należy zaznaczyć Wadium - działania promocyjne, 8.1.2. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.1.3. gwarancjach bankowych, 8.1.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 8.1.5. 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. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 8.2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za 

termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 

Dowód wniesienia lub jego kopię należy dołączyć do oferty. 8.3. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie niepieniężnej należy wnieść oryginał w zamkniętej kopercie do sekretariatu TRAMWAJ 

FORDON Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 94 C w Bydgoszczy. Kopię dokumentu przygotowaną 

zgodnie z pkt 10.1.4 siwz dołączyć do oferty. 8.4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w 
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formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz ma zawierać następujące elementy : 8.5.1. nazwę dającego 

zlecenie ( Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - wszystkich współwykonawców lub Lidera Konsorcjum, jeśli został upoważniony do 

wniesienia wadium w imieniu współwykonawców ) beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego ) 

gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczającej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, 

8.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 8.5.3. kwotę gwarancji, 

8.5.4. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niedowołanie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności, o których mowa w pkt. 8.7 bez potwierdzania tych okoliczności, 8.5.5. termin 

obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 8.5.6. miejsce i 

termin zwrotu gwarancji. 8.6 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 -4 ustawy 8.7 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy, 8.7.1. Wykonawca, którego oferta 

została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w umowie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 

spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po jego stronie. 8.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub 

pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie.

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

w wysokości a) dla działania 1- 1647,99 zł b) dla działania 2 - 621,24 zł c) dla działania 3 - 292,38 zł 

d) dla działania 4- 440,45 zł e) dla działania 5 -1150,80 zł f) dla działania 6 - 525,00 zł g) dla działania 

7 - 362,25 zł h) dla działania 8 - 315,90 zł i) dla działania 9 - 1980,00zł j) dla działania 10 -360,00 zł k) 

dla działania 11 - 120,00 zł l) dla działania 12 - 31,50 zł w terminie 01.06.2015 r. godz. 12:00 8.1. 

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 8.1.1. w pieniądzu na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr 33 1240 6452 1111 0010 4886 2434 w Bank PekaO S.A. Warszawa. Na 

dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - działania promocyjne, 8.1.2. poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.1.3. gwarancjach bankowych, 8.1.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 8.1.5. 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. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 8.2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za 

termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 

Dowód wniesienia lub jego kopię należy dołączyć do oferty. 8.3. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie niepieniężnej należy wnieść oryginał w zamkniętej kopercie do sekretariatu TRAMWAJ 
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FORDON Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 94 C w Bydgoszczy. Kopię dokumentu przygotowaną 

zgodnie z pkt 10.1.4 siwz dołączyć do oferty. 8.4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz ma zawierać następujące elementy : 8.5.1. nazwę dającego 

zlecenie ( Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - wszystkich współwykonawców lub Lidera Konsorcjum, jeśli został upoważniony do 

wniesienia wadium w imieniu współwykonawców ) beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego ) 

gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczającej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, 

8.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 8.5.3. kwotę gwarancji, 

8.5.4. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niedowołanie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności, o których mowa w pkt. 8.7 bez potwierdzania tych okoliczności, 8.5.5. termin 

obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 8.5.6. miejsce i 

termin zwrotu gwarancji. 8.6 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 -4 ustawy 8.7 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy, 8.7.1. Wykonawca, którego oferta 

została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w umowie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 

spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po jego stronie. 8.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub 

pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie.

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

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 29.05.2015 godzina 12:00, miejsce: TRAMWAJ FORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 94 C 85-027 Bydgoszcz w sekretariacie, na 

parterze budynku..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 12:00, miejsce: TRAMWAJ FORDON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 94 C 85-027 Bydgoszcz w 

sekretariacie, na parterze budynku..
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