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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 761369-N-2020  

Data: 04/12/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35121004000000, ul. 

Wygrana  2, 30-311  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 354 25 00, e-mail 

zamowienia@biurofestiwalowe.pl , faks 12 354 25 01.  

Adres strony internetowej (url): www.biurofestiwalowe.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. 

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski 81 1020 

2892 0000 5002 0590 9983 z dopiskiem: wadium – sprzęt komputerowy – DP-271-20/2020. 

Wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu 

składania ofert. Za chwilę wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi: 1) być 

wystawione na Zamawiającego – Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 

Kraków. 2) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. 3) zawierać w swojej 

treści oświadczenie poręczyciela (gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej 

wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądania Zamawiającego, które zawierać będzie 

oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – na pierwsze żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie 

oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w stosunku do co najmniej jednego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub 

gwarancji powinno zostać złożone w oryginale w sekretariacie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty. W przypadku załączenia 

dokumentu wadium do oferty nie należy spinać tego dokumentu z ofertą ani nie należy 

numerować go jako kolejnej strony oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pozostałym wykonawcom wadium zostanie zwrócone 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 7. 

Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja 

na temat wadium 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. 



Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski 81 1020 

2892 0000 5002 0590 9983 z dopiskiem: wadium – sprzęt komputerowy – DP-271-20/2020. 

Wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu 

składania ofert. Za chwilę wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi: 1) być 

wystawione na Zamawiającego – Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 

Kraków. 2) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. 3) zawierać w swojej 

treści oświadczenie poręczyciela (gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej 

wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądania Zamawiającego, które zawierać będzie 

oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – na pierwsze żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie 

oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w stosunku do co najmniej jednego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub 

gwarancji powinno zostać złożone w oryginale w sekretariacie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty. W przypadku załączenia 

dokumentu wadium do oferty nie należy spinać tego dokumentu z ofertą ani nie należy 

numerować go jako kolejnej strony oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pozostałym wykonawcom wadium zostanie zwrócone 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 7. 

Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
 


