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Ogłoszenie nr 540531576-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615525-N-2020 

Data: 25.11.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Historii Żydów Polskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14031376200000, ul. ul.

Anielewicza  6, 00-157  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 710 300, e-mail

przetargi@polin.pl, faks 224 710 398. 

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: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 03.12.2020, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 04.12.2020, godzina: 12:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 4 
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, które stanowi 2% wartości umowy. 2.Zabezpieczenie może być

wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI

S.A. 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 albo na inny nr rachunku podany przez Zamawiającego w

zaproszeniu do podpisania umowy z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania

umowy: postępowanie PZP.271.31.2020”. 4.Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający

uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym

Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia

umowy. 5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w

pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6.Zabezpieczenie wniesione w formach, o

których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone przed upływem terminu wyznaczonego na

podpisanie umowy. 7.Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5

powinno zawierać następujące elementy: 1)określenie kwoty poręczenia; 2)wskazanie gwaranta

poręczenia; 3)wskazanie beneficjenta poręczenia; 4)zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się

bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz

beneficjenta, w terminie do 30 dni; 5)nieodwołalność poręczenia. 8.Warunki zwrotu zabezpieczenia

określone zostały w treści Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 


