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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401014-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
2014/S 227-401014

Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12, Osoba do kontaktów: Łukasz Bilik, pok. 203
– w sprawach proceduralnych, Janusz Nizio pok. 205 – w sprawach merytorycznych, Lublin20-112,
POLSKA. Tel.:  +48 815371231 / 815371213. Faks:  +48 815371201. E-mail: lukasz.bilik@znk-lublin.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.10.2014, 2014/S 203-359749)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:70300000
Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 165 000 PLN dla
całości zamówienia, a w przypadku ofert częściowych w niżej wymienionych wysokościach:
Część 1 – 26 000 PLN Część 2 – 6 000 PLN;
Część 3 – 20 000 PLN Część 4 – 20 000 PLN;
Część 5 – 15 000 PLN Część 6 – 13 000 PLN;
Część 7 – 21 000 PLN Część 8 – 44 000 PLN.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.11.2014 r. do godz. 12:45 w jednej lub kilku z następujących form:
— w pieniądzu,
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Banku PEKAOS.A. V
Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr 60 1240 1503 1111 0010 0132 4894.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego o uznaniu wpłaconego wadium
decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. (Kasa czynna jest w
godzinach: od 8 00 do 10 00 oraz od 11 00 do 14 00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.11.2014 (12:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.11.2014 (13:00)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium:
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Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 165 000 PLN dla
całości zamówienia, a w przypadku ofert częściowych w niżej wymienionych wysokościach:
Część 1 – 26 000 PLN Część 2 – 6 000 PLN;
Część 3 – 20 000 PLN Część 4 – 20 000 PLN;
Część 5 – 15 000 PLN Część 6 – 13 000 PLN;
Część 7 – 21 000 PLN Część 8 – 44 000 PLN.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2.12.2014 r. do godz. 12:45 w jednej lub kilku z następujących form:
— w pieniądzu,
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Banku PEKAO S.A. V
Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr 60 1240 1503 1111 0010 0132 4894.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego o uznaniu wpłaconego wadium
decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. (Kasa czynna jest w
godzinach: od 8:00 do 10:00 oraz od 11:00 do 14:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.12.2014 (12:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
2.12.2014 (13:00)


