
Numer ogłoszenia: 526246 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 504984 - 2013 data 06.12.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł brutto 2.Wadium 

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.12.2013 r. do 

godziny 11.30. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3.Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 

4.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data 

wpływu środków do zamawiającego. 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium 

w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji 

musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, 

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo 

na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające 

oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp 

bez potwierdzania tych okoliczności. 6.Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie 

art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7.Zamawiający zażąda ponownego 

wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 

ust. 3 uPzp. 8.W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie 

zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna 

jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł 

brutto 2.Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

30.12.2013 r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 

6 uPzp. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data 

wpływu środków do zamawiającego. 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium 

w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji 

musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, 

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo 

na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające 

oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp 

bez potwierdzania tych okoliczności. 6.Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie 

art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7.Zamawiający zażąda ponownego 



wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 

ust. 3 uPzp. 8.W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie 

zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna 

jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00.. 

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

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka 

Policji w Szczecinie, Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. 

Zamówień Publicznych pok. 301. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda 

Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół 

ds. Zamówień Publicznych pok. 301. 

 
 


