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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny
27578300000, ul. Plac Matejki 13, 31157 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url): www.asp.krakow.pl
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 uznana za najkorzystniejsza będzie zobowiązany do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego WBK S.A. XXIV Oddział w Krakowie nr rachunku: 451500 1487 1214 8005
4502 0000 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać zaksięgowane na tym
rachunku najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej oraz przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie
wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie
Zamawiającego, zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do
żądania wypłaty należności.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej, Zamawiający
wymaga od Wykonawcy złożenia projektu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w celu

oceny poprawności sporządzenia i skuteczności jego ustanowienia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8. Po zaakceptowaniu treści tego dokumentu przez Zamawiającego oryginał zabezpieczenia
należy złożyć przed podpisaniem umowy w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Pl.
Matejki 13, pok. 114 (I piętro). W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co
do treści projektu zabezpieczenia, sformułowane zostaną uwagi dotyczące tego projektu,
które po uwzględnieniu wymagają ponownego przedłożenia dokumentu w celu akceptacji.
Przedłożenie dokumentu zabezpieczenia, który nie gwarantuje pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uniemożliwi podpisanie umowy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana formy
zabezpieczenia może być dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie niepieniężnej, musi w szczególności określać: a) termin obowiązywania
gwarancji/poręczenia, b) kwotę zabezpieczenia, c) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, tj.
podmiotu wystawiającego gwarancję lub poręczenie, d) wskazanie uprawnionego z gwarancji
lub poręczenia tj. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków,
Plac Jana Matejki 13; e) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza
Zamawiającym nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub
poręczenia, f) bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem - zabezpieczenie
wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować
Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia,
g) płatność na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Uwaga: Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie uznane za nie wniesienie
zabezpieczenia. W takim przypadku zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.
13.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

