Numer ogłoszenia: 416252 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 322851 - 2011 data 07.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, 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: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć 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. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający
uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym 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 ust. 4, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w ust. 1, stanowiących zabezpieczenie
wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na usługi rezerwacji,
sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy
pasażerskie, ważnych przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, oraz
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6. Dokument
wadialny, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI.
Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu
oferty wskazanego w Rozdziale X, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu
należy dołączyć do oferty. 7. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu
składania ofert. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą,
począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy. 10. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
46 ust. 5 ustawy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Okoliczności zatrzymania wadium oraz
zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa
ustawa. 15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych
w ustawie. 16. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy 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..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia
wadium.

