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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowy numer 

identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2, 00-908  Warszawa, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks 

+48261839723.  

Adres strony internetowej (url): www.wat.edu.pl  

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 wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie Zadanie Nr 

1 Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie: wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym zakresem dostawy 

artykułów papierniczych (z wyłączeniem dostaw papieru), o wartości nie mniejszej niż 250 

000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że 

dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Podana wartość musi dotyczyć 

jednego zamówienia (przez co rozumie się, iż musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej 

z jednym podmiotem). Zadanie Nr 2 Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli 

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 dostawy 

obejmujące swym zakresem dostawy artykułów biurowych i/lub drobnego sprzętu biurowego 

o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy 

dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie Podana 

wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, iż musi wynikać z 

jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem)  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie: 

Zadanie Nr 1 i Zadanie nr 2 Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym 

zakresem dostawy artykułów papierniczych (z wyłączeniem dostaw papieru) i/lub artykułów 

biurowych i/lub drobnego sprzętu biurowego o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł 

brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dostawy te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Podana wartość musi dotyczyć jednego 

zamówienia (przez co rozumie się, iż musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z 

jednym podmiotem).  
 


