
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 370852-2014 z dnia 2014-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko- ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 r., 

z przebiegiem nie większym niż 3000 mtg. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być wykonane 

przez jednego producenta podlegające... 

Termin składania ofert: 2014-11-18 

 

Numer ogłoszenia: 236931 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 370852 - 2014 data 10.11.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 24 godziny. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii/usterki w 

ciągu 24 godzin w dni robocze. 

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

 W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, 

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

chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zgodnie z art. 46 ust. 5 

ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

zamawiającego, w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 
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z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 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 powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 

ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. - 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.. 

 


