
 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 288660-2013 z dnia 2013-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do prowadzenia procesu 
digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych 
dokumentów oraz udostępniania ich do... 
Termin składania ofert: 2013-07-30  

 
Numer ogłoszenia: 299078 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288660 - 2013 data 23.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 92 21, fax. 22 827 83 72. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia 

wadium. 2. Termin wniesienia wadium upływa 30 lipca 2013 r. o godzinie 11:00. 3. 
Kwota wadium określona przez Zamawiającego wynosi 20 000 zł i stanowi nie więcej 
niż 3% wartości zamówienia. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 65 1160 2202 0000 0000 2986 4188 Bank 
Millennium, w tytule przelewu: wadium w postępowaniu nr ZP 1/2013. 5. O uznaniu 
przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie 
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia 
wadium w formach innych niż w pieniądzu, oryginał dowodu wniesienia wadium złożyć 
należy w terminie do dnia 30 lipca 2013 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Żydowski Instytut Historyczny, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat. 

• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga 
wniesienia wadium. 2. Termin wniesienia wadium upływa 31 lipca 2013 r. o godzinie 
11:00. 3. Kwota wadium określona przez Zamawiającego wynosi 20 000 zł i stanowi nie 
więcej niż 3% wartości zamówienia. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 65 1160 2202 0000 0000 2986 
4188 Bank Millennium, w tytule przelewu: wadium w postępowaniu nr ZP 1/2013. 5. O 
uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym 
terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 
Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku 
wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, oryginał dowodu wniesienia 
wadium złożyć należy w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. do godziny 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie3/5, 
sekretariat. 



• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Żydowski Instytut 
Historyczny, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Żydowski Instytut 
Historyczny, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie3/5, sekretariat. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6). 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) 

albo w pkt III.5): Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą, określonych przez 
Wykonawcę, warunków licencyjnych uprawniających Zamawiającego do korzystania z 
dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania. 

 
	  


