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Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający

żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu

składania ofert w kwocie: 1) dla Części nr 1: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); 2) dla

Części nr 2: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). 3. Wadium wniesione w pieniądzu

będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą

wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej

jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
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rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego: Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31

1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „wadium - numer sprawy: 25/DB/PN/2019” oraz

odpowiednio: „Część nr 1” lub „Część nr 2”. 5. 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 2016 r. poz. 359, z późn.

zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W

przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta)

zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach

skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2.Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert w kwocie: 1) dla Części nr 1: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące

pięćset złotych); 2) dla Części nr 2: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych). 3. Wadium wniesione

w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie

uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca

się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego: Oddział Okręgowy NBP

w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „wadium - numer sprawy:

25/DB/PN/2019” oraz odpowiednio: „Część nr 1” lub „Część nr 2”. 5. 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 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej

formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne
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i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta)zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na

rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium

określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część nr 1, pkt 6) Informacje dodatkowe, ppkt 8.

W ogłoszeniu jest: 8. Wadium: 4.000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: 8. Wadium: 2.500,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część nr 2, pkt 6) Informacje dodatkowe, ppkt 8.

W ogłoszeniu jest: 8. Wadium: 550,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: 8. Wadium: 700,00 zł.
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