Numer ogłoszenia: 270120 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263980 - 2015 data 06.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
(+48 22) 39 07 401, fax. (+48 22) 20 13 408.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).



W ogłoszeniu jest: 1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione 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 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr 22 1130
1017 0020 1020 9820 0001 z zaznaczeniem Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty
wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 4. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o
którym mowa w pkt. 4., powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na
kwotę wymienioną w pkt 1., stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w
przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, winien
określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji
(poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 9.1. SIWZ
oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej
zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych
ustawie Pzp.Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty
Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy
jakikolwiek inny podmiot. 6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 4. należy złożyć w
oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w

miejscu wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny
należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium.
Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu
stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż
zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie. 8. Termin
wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert. 10. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej
formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w


sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..
W ogłoszeniu powinno być: 1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości
13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione 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 2007 r., Nr 42, poz. 275 z
późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001 z zaznaczeniem Wadium - Dostawa sprzętu
komputerowego i oprogramowania Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający
uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie
przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do
oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument
wadialny, o którym mowa w pkt. 4., powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub
poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 1., stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz
Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i
oprogramowania, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej
gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 9.1.
SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do
bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach
przewidzianych ustawie Pzp.Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować
wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę
dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot. 6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 4. należy
złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert,
w miejscu wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny
należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium.
Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu
stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż

zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie. 8. Termin
wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert. 10. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej
formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w
sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I



ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2..
W ogłoszeniu powinno być: 15.10.2015 godzina 12:30, miejsce: NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).



W ogłoszeniu jest: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul.
Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 237, piętro 2, 14 października 2015 r. godzina 11:00.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej



programów operacyjnych: POIR, POWER...
W ogłoszeniu powinno być: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 315, piętro 3, 15 października 2015 r.
godzina 13:30. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy
Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER...

