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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 631616-N-2019  

Data: 03/12/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 

89000475000000, ul. ul. Szczawieńska  2, 58-310  Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, 

państwo Polska, tel. 074 64 80 400, e-mail malgorzata.petela@darr.pl, faks 074 64 80 417.  

Adres strony internetowej (url): www.darr.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: 4  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Ustala się wadium w wysokości: - dla części 

I zamówienia: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). - dla części II zamówienia: 

1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę 

częściową zarówno na część I jak i część II zamówienia kwota wadium stanowi sumę: 

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu 

pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Sposób wniesienia 

wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Getin Noble Bank S.A. 36 1560 0013 2365 4965 2000 0006 z dopiskiem: „Sprzedaż energii 

elektrycznej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju 

ZP/PN/2/2019 część I i lub/ część II”. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w 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 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć 

w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Ustala się wadium w wysokości: - 

dla części I zamówienia: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). - dla części II 

zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku jeżeli Wykonawca składa 

ofertę częściową zarówno na część I jak i część II zamówienia kwota wadium stanowi sumę: 

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu 

pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Sposób wniesienia 

wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

MBank S.A. 33 1140 2091 0000 4709 5600 1001 z dopiskiem: „Sprzedaż energii elektrycznej 

dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju ZP/PN/2/2019 

część I i lub/ część II”. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 



jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 3) w 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 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć w 

siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przed upływem terminu składania ofert. Dokument 

w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje 

jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  
 


