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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525245-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 230-525245

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-444559)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
Tel.:  +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynku komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM i budowa komory do badań impulsów
HPEM
Numer referencyjny: 165/DIR/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444559-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
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Budowa budynku komory HPEM - projektowany budynek stanowi obudowę samonośnej komory do badań
impulsów HPEM, mieści również pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne. Obiekt podzielony jest na trzy
bryły: myjnię i halę komory o konstrukcji stalowej oraz zaplecze laboratoryjno-socjalne o konstrukcji murowanej.
Budowa komory HPEM - wykonanie wielkogabarytowej komory pomiarowej przeznaczonej do
prowadzenia badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń, w tym urządzeń lub zestawów
urządzeń wielkogabarytowych, na oddziaływanie wysokomocowych pól elektromagnetycznych, w tym
wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych High Power Microwave (HPM).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-444559

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a) i
b) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla
Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych,
wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.
Powinno być:
4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2). a) i
b) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla
Zamawiającego (za wyjątkiem sytuacji gdy łączny czas przerw będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych).
W przypadku, gdy łączny czas przerw przekroczy 30 dni kalendarzowych wykonawca będzie miał prawo
żądać od zamawiającego zrekompensowania dodatkowych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez
wykonawcę wynikających z tytułu przerw w realizacji (w szczególności poniesionych w związku z koniecznością
zabezpieczenia robót, pozostawania w gotowości zaplecza budowy). Termin wykonania umowy ulegnie
wówczas zmianie o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw,
które wystąpiły w okresie jej realizacji
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/12/2018
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 30/11/2019
Powinno być:
Data: 31/05/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W pkt. II.2.4) Opis zamówienia należy dodać tekst:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń drzew, krzewów i wykonania trawników oraz do
pielęgnacji drzew, krzewów i trawników z zapisem w przedmiarze robot (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz decyzją
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo.
W pkt. VI.3) Informacje dodatkowe należy dodać tekst:
10) Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
Dodano też zapis dotyczący robót zamiennych - szczegóły w SIWZ


