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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77599-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Specjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 108 - wg projektu firmy projektowej COREMATIC ul.
Lipowa 12...
Termin składania ofert: 2016-06-28

Numer ogłoszenia: 101969 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77599 - 2016 data 09.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9;
2449094, fax. 032 248 7348.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
20.000,00 zł.(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - 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 (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.
275 z późniejszymi zmianami). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w
postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się
zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył
integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co
pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci
wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
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najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a . 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który
wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, 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, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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: 28.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Zamówień
Publicznych plac Jana Pawła II nr 6 41-709 Ruda Śląska.
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział
Zamówień Publicznych plac Jana Pawła II nr 6 41-709 Ruda Śląska.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej,
zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 5. W przypadku wniesienia
wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium.
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