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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30424-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest usługa asysty i wsparcia technicznego Oracle Premier dla Systemów. 1. Wykonawca
zapewni wsparcie dla produktu Oracle, opisanego poniżej. CSI 17827720 Nazwa / Numer seryjny Exadata Database
Machine X2-2 HP...
Termin składania ofert: 2014-02-04

Numer ogłoszenia: 20767 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30424 - 2014 data 27.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 556 75
18, fax. 22 556 78 61.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B, 00-050 Warszawa,
Kancelaria Ogólna, pokój 109.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B, 00-050
Warszawa, Kancelaria Ogólna, pokój 109.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustalono w kwocie 2 000 zł. 2.
Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 67 1010 1010 0050
6313 9120 0000 przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania
rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej
dołącza się w postaci oryginalnych dokumentów do ofert i składa w jednej kopercie z ofertą. Dokument
potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać informację o udzieleniu
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gwarancji lub poręczenia, na kwotę wymienioną w pkt. 1. stanowiącą/stanowiącego zabezpieczenie wadium
na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w przetargu nieograniczonym na usługę asysty i wsparcia
technicznego Oracle ważną/ważnego przez okres co najmniej równy związania ofertą określony w specyfikacji
oraz zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w
formie pieniężnej wskazane jest dołączenie do oferty kopii przelewu wadium. 5. Termin wniesienia wadium
upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin
wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert 6. Wadium wnosi się na czas co najmniej równy okresowi związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

