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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojskowa Akademia Techniczna, Krajowy numer identyfikacyjny 121229000, ul. gen 

Sylwestra Kaliskiego  2, 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

+48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.  

Adres strony internetowej (url):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie i/lub 

budowie i/lub rozbudowie budynków żywienia zbiorowego, każde na innym placu budowy, 

każde na kwotę co najmniej 8 000 000,00 zł oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane lub należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ)  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w 

okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na 

przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie budynków w których znajdowały się kuchnie 

lub stołówki zbiorowego żywienia które również w ramach tego zadania podlegały 

przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie, każde na innym placu budowy, każde na kwotę 

co najmniej 6 000 000,00 zł oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane lub należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za 

realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę 

dotyczącą realizacji tylko tego zakresu wskazanego przez Zamawiającego.  

 

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



Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: do dnia 14.06.2017 

W ogłoszeniu powinno być: do dnia 19.06.2017 

 

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

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: 2017.06.14 

W ogłoszeniu powinno być: 2017.06.19 

 

 


