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Numer sprawy: VII G 211/07/14 

  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie 
w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków 
zajmowanych przez Prokuraturę Okr ęgową w Zielonej Górze oraz podległe jej 
prokuratury okr ęgu zielonogórskiego 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 424242 - 2014 data 31.12.2014 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra,  
woj. lubuskie, tel. 068 3291700, 3291860, fax. 068 3291713. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 
• W ogłoszeniu jest:  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.  

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 

a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) 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 420, poz. 275, z późn. zm.).  

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank BGK 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001  
z adnotacją: „Wadium - Zamówienie publiczne, VII G 211/07/14”.  



4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
5) Zwrot wadium nastąpi zgodnie zapisami określonymi w ustawie Pzp. 

• W ogłoszeniu powinno być:  

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych zadań:  
a) Zadanie nr 1 - Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Prokuratura 

Rejonowa w Zielonej Górze - 4.000 zł;  
b) Zadanie nr 2 - Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli - 1.000 zł;  
c) Zadanie nr 3 - Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim - 900 zł;  
d) Zadanie nr 4 - Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie - 900 zł;  
e) Zadanie nr 5 - Prokuratura Rejonowa we Wschowie - 1.000 zł;  
f) Zadanie nr 6 - Prokuratura Rejonowa w Żaganiu - 1.200 zł;  
g) Zadanie nr 7 - Prokuratura Rejonowa w Żarach - 1.000 zł.  

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 

a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) 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 420, poz. 275, z późn. zm.).  

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
4) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank BGK 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001  
z adnotacją: „Wadium - Zamówienie publiczne, VII G 211/07/14, nr zadania”.  

5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
6) Zwrot wadium nastąpi zgodnie zapisami określonymi w ustawie Pzp. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 
• W ogłoszeniu jest:  

Wykaz wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich trzech lat przed 
terminem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 (jednej) usługi odpowiadającej swoim rodzajem 
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto,  
z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 
wykonana oraz załączeniem dowodów, tj. poświadczeń, że została wykonana lub jest 
wykonywana należycie;. 

• W ogłoszeniu powinno być:  
 
Wykaz wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich trzech lat przed 

terminem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 (jednej) usługi odpowiadającej swoim rodzajem 
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej:  

a) 100.000,00 zł brutto (dla Zadania nr 1, Zadania nr 6),  



b) 50.000 zł (dla Zadania nr 2, Zadania nr 5, Zadania nr 7),  
c) 30.000 zł (dla Zadania nr 3, Zadania nr 4),  

(z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 
wykonana oraz załączeniem dowodów, tj. poświadczeń, że została wykonana lub jest 
wykonywana należycie;. 

 
 
 Prokurator Okr ęgowy 

/-/ dr Alfred Staszak 
 

 

 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP z numerem: 1586–2015 w dniu: 05.01.2015 r. 
 


