
   
             

   

   

       
  

     

     

  

    

  

   

  

  

       

      

    

     

          
 

    

    

    

    

   

   
  

       

      

    
    

          
   

  

      

        

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171620/01 z dnia 2021-09-06 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym przy ulicy 

Nowogrodzkiej 73 w Warszawie 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ 
KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 

1.2.) Oddział zamawiającego: OEIiZK w Warszawie 

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142735680 

1.4.) Adres zamawiającego: 

1.4.1.) Ulica: ul. Raszyńska 8/10 

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa 

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-026 

1.4.4.) Województwo: mazowieckie 

1.4.5.) Kraj: Polska 

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa 

1.4.7.) Numer telefonu: 22 579 41 00 

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@oeiizk.waw.pl 

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oeiizk.waw.pl 

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa 

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171620/01 

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 17:19 

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: 
Ogłoszenie o zamówieniu, 

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00170105/01 

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: 
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
6.4.1. Informacje dotyczące wadium 

Przed zmianą: 

2021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171620/01 z dnia 2021-09-06 

Przed zmianą: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4 000,00 
zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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 
2020 r. poz. 299). 
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nr 71 1020 1026 0000 1002 0179 5996 z 
dopiskiem wadium – Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku 
użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie [SYGNATURA POSTĘPOWANIA – 
OEIiZK/ZP-2/2021] 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów z siedzibą Ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 
142735680; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej został 
złożony wraz z ofertą. 
7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona 
roszczenia zamawiającego spowodowane działaniem każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia 
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
(konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia 
wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 
1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp. 
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 

2021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



         
         

  
            
      
             

                
      

            

 
  
  
                

             
   

           
             

             
         

 
           
 

            

          
        

            

          
            

            
            

          
          

           
           

        
             
       

         
     

      
            
             

   
             

       
            

         
        

      

        

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171620/01 z dnia 2021-09-06 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. 
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 500,00 
zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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 
2020 r. poz. 299). 
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nr 71 1020 1026 0000 1002 0179 5996 z 
dopiskiem wadium – Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku 
użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie [SYGNATURA POSTĘPOWANIA – 
OEIiZK/ZP-2/2021] 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów z siedzibą Ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 
142735680; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej został 
złożony wraz z ofertą. 
7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona 
roszczenia zamawiającego spowodowane działaniem każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia 
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
(konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia 
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wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 
1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp. 
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. 
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: 
SEKCJA VIII - PROCEDURA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
8.1. Termin składania ofert 

Przed zmianą: 
2021-09-20 15:00 

Po zmianie: 
2021-09-22 15:00 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
8.3. Termin otwarcia ofert 

Przed zmianą: 
2021-09-20 17:00 

Po zmianie: 
2021-09-22 17:00 

2021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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