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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.

Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego

oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

wysokości 8% ceny całkowitej oferty brutto. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone wyłącznie w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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. 3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu

Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy nr: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600

1089 5585 w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Zamawiający uzna, że zostało

wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy pieniądze znajdą się na ww. rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku

wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Wykonawca może

w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych powyżej. 6. Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu (70% kwoty zabezpieczenia), zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia wykonania Zamówienia. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pozostałe 30% kwoty

zabezpieczenia) zostanie zwrócona najpóźniej 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu

odbioru.
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