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Ogłoszenie nr 500003658-N-2017 z dnia 14-07-2017 r.

Rymanów-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534826 N 2017 

Data: 23/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 87205900000, ul. ul.

Zdrojowa  48, 38481   Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4357401,

4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, faks 134 357 475. 

Adres strony internetowej (url): www.uzdrowisko-rymanow.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1) Każda z ofert musi być

zabezpieczona wadium o wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2) Wadium

może być wniesione w 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.2016.359 t.j.) 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy

wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1090 0000 0001 2214 3363

Bank Zachodni WBK S.A. Grup Santander oddział w Krośnie, a dowód wniesienia wadium
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należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa

wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4) Wadium

wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w budynku Biały Orzeł – pokój nr 9 Sekretariat

Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju (oryginał), a kopię złożonego

dokumentu należy również załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w

terminie składania ofert tj. do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Modernizacja

kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” w Rymanowie Zdroju o

wydajności 300 m3/dobę. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji, poręczeń musi spełniać

następujące wymogi: a) być wystawione na Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38 481

Rymanów Zdrój, b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp., c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia – zawierać w swej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych

z przedmiotowym postepowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Pzp, d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6) Wykonawca,

który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7) Wykonawca, którego oferta

została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w okolicznościach

przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający dokona zwrotu wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia dotyczące

zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ustawy Pzp. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1) Każda z ofert musi być

zabezpieczona wadium o wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2) Wadium

może być wniesione w 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.2016.359 t.j.) 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy

wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1090 0000 0001 2214 3363

Bank Zachodni WBK S.A. Grup Santander oddział w Krośnie, a dowód wniesienia wadium
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należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa

wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4) Wadium

wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w budynku Biały Orzeł – pokój nr 9 Sekretariat

Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju (oryginał), a kopię złożonego

dokumentu należy również załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w

terminie składania ofert tj. do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Modernizacja

kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” w Rymanowie Zdroju o

wydajności 300 m3/dobę. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji, poręczeń musi spełniać

następujące wymogi: a) być wystawione na Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481

Rymanów Zdrój, b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp., c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia – zawierać w swej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych

z przedmiotowym postepowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Pzp, d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6) Wykonawca,

który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7) Wykonawca, którego oferta

została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w okolicznościach

przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający dokona zwrotu wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia dotyczące

zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017 -07 -17, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-26 godzina: 10:00 


