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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.600,00 słownie: osiem tysięcy złotych. 2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu –
przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione
wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO O/SZCZECIN 65 1020 4812 0000
0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie
wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres
związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy
załączać oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej
WADIUM i nazwa postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie
wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.600,00 słownie: trzy tysiące
sześćset złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania
ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 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 udzielonych 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 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy
wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO O/SZCZECIN 65 1020
4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który
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nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały
okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana
za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy
załączać oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej
WADIUM i nazwa postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie
wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień
publicznych.

