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Ogłoszenie nr 540092802-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543716-N-2020 

Data: 27/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowy numer identyfikacyjny 01209307300000, ul. al.

Solidarności  77, 00-090  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5517846, e-mail

zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl, faks 22 5517826. 

Adres strony internetowej (url): http//bip.brpo.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania

zamówienia: TAK. Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: Zgodnie §3a IPU: 1.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania

przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 25% kwoty

wskazanej w § 3 ust 1. 2. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu

przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie

……………………………………………………. w wysokości 100% wartości udzielanej

zaliczki. 3. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia

złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1. 4.



28.05.2020

2/2

W sytuacji zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponownie złoży

zabezpieczenie zwrotu zaliczki, lub aneks wydłużający termin zabezpieczenia zwrotu zaliczki, na

okres obejmujący zmieniony termin. 5. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w

oryginale dokumentu w siedzibie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zaliczka

zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, o którym

mowa w ust. 2 7. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo

wystawioną przez Wykonawcę fakturę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu

Umowy bez zastrzeżeń. 8. Protokolarny odbiór – podpisany bez zastrzeżeń- będzie podstawą do

zwrotu zabezpieczenia zwrotu zaliczki. 


