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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213712-2010 z dnia 2010-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna, wchodzące w zakres projektu Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I , przewidzianego do...

Termin składania ofert: 2010-08-03

Numer ogłoszenia: 216912 - 2010; data zamieszczenia: 20.07 .2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 213712 - 2010 data 16.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, fax. 074 8323705.

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: Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 55.000,00 PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

00.100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem

na rachunek bankowy zamawiającego: Nr konta 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż

złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie

gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta,poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji,poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/

poręczenia, 4) termin ważności gwarancji.poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia

w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących.

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 55.000,00 PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy

złotych 00.100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem

na rachunek bankowy zamawiającego: Nr konta 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż

złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie

gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego



Strona 2

2010-07-20 13:59:38http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=216912&rok=2010-07-20

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta,poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji,poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/

poręczenia, 4) termin ważności gwarancji.poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia

w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


