
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 537922014 z dnia 20140214 r. Ogłoszenie o zamówieniu  IwoniczZdrój

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz
Zdrój. 2. Zakres robót obejmuje następujące branże : 1) konstrukcyjnobudowlaną (przy zabytkach...
Termin składania ofert: 20140303 

Numer ogłoszenia: 65752 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53792 - 2014 data 14.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, tel. 13 

435-02-12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest 

wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 150.000,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: PBS o. Miejsce Piastowe nr 83 8642 1041 2006 

4003 4117 0045 - z adnotacją wadium w przetargu nr WI01.7011.1.2014 zadanie ZD12/1. 5. Za 

termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek 

Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł 

uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania 

ofert (tj. do dnia 03.03.2014 r. do godz. 12:00) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=53792&rok=2014-02-14


Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu..

• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 150.000,00 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: PBS o. Miejsce Piastowe nr 83 

8642 1041 2006 4003 4117 0045 - z adnotacją wadium w przetargu nr WI01.7011.1.2014 

zadanie ZD12/1. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy

na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby 

Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu 

terminu składania ofert (tj. do dnia 05.03.2014 r. do godz. 12:00) kwota wadium wpłynęła na 

rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty 

należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu..

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

• W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje: 1) środkami 

finansowymi w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych) lub posiada 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz 2) 

opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, ze Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia o 

wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). UWAGA I: Dokument 

ubezpieczeniowy musi być ważny w dniu, w którym upływa termin składania ofert i okres 

ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji umowy. W przypadku dokumentu 

ubezpieczeniowego, w którym kwota ubezpieczenia wyrażona jest w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN przyjmując do przeliczeń średni kurs NBP danej 

waluty z dnia, w którym upływa termin składania ofert. UWAGA II: Zamawiający dopuszcza 



sumowanie kwot gwarancyjnych z różnych polis posiadanych przez Wykonawcę celem 

uzyskania progu wartościowego (2 mln zł).

• W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje: 1) środkami 

finansowymi w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych) lub posiada 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz 2) 

opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, ze Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia o 

wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). UWAGA I: Dokument 

ubezpieczeniowy musi być ważny w dniu, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku 

dokumentu ubezpieczeniowego, w którym kwota ubezpieczenia wyrażona jest w walucie innej niż

PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN przyjmując do przeliczeń średni kurs NBP danej 

waluty z dnia, w którym upływa termin składania ofert. UWAGA II: Zamawiający dopuszcza 

sumowanie kwot gwarancyjnych z różnych polis posiadanych przez Wykonawcę celem 

uzyskania progu wartościowego (2 mln zł).

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 03.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Ul. Aleja 

Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)..

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Ul. 

Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)..


