
 

 

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r. 
   

Modyfikacja SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Organizacja i 
przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników”; numer sprawy: 
39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 132-323920 z dnia 10-07-2020 r. 

 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 

SIWZ – pkt 17.1 – było 
17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 
SIWZ – pkt 17.1 – powinno być 

17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy z VAT. 

SIWZ – pkt 17.4 – było 
17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

SIWZ – pkt 17.4 – powinno być 
17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 1 - § 9 ust. 1 - było 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 1 - § 9 ust. 1 – powinno być 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 

Załącznik nr 7.2 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 2 - § 9 ust. 1 - było 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 

Załącznik nr 7.2 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 2 - § 9 ust. 1 – powinno być 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 
 
 
 



 

2 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ - zmieniona w dniu 28-07-2020 r., 
3) Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 1 – zmieniony w dniu 28-07-2020 r., 
4) Załącznik nr 7.2 do SIWZ – wzór umowy dla Części nr 2 – zmieniony w dniu 28-07-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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