
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.5.2021
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

zamieszczonego w dniu 09-03-2021 r.
dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu

  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Dostawa solanki o stężeniu 8% do tężni solankowej w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice.

W ogłoszeniu jest:

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

•   

upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty - w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

•   

W ogłoszeniu powinno być:

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

•   

upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty - w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

•   

dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki, np. analizę
fizyko-chemiczną, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty,

•   

aktualny dokument potwierdzający właściwości lecznicze solanki wydany w trybie ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1662 ze zm.)

•   

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

W opisie przedmiotu zamówienia dodaje się następujące zapisy:

Specyfikacja solanki:

Solanka naturalna, ze źródeł;1. 
Zasolenie solanki: 8%;2. 
Zawartość jodu w solance: ponad 50 mg/l;3. 
solanka przeznaczona do stosowania w tężni musi posiadać potwierdzone właściwości lecznicze
udokumentowane świadectwem wydanym w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1662 ze zm.).

4. 

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:



Dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki, np. analizę
fizyko-chemiczną, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty.

1. 

Aktualny dokument potwierdzający właściwości lecznicze solanki wydany w trybie ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1662 ze zm.).

2. 

09-03-2021 r.  
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

09-03-2021 r.  
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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