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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

12122900000000, 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): https://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: 1.1)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca: Posiada Świadectwo

bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli tajne do dostępu informacji niejawnych – II stopnia

Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego

oświadczenia
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

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

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

działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał 2 zadania, każde na innym placu budowy,

polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej o

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

dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie b) Zamawiający uzna spełnienie

warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na

podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował

co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, i ewentualnie na

podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich

zasobach oraz - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w

specjalności sanitarnej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie

pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,

oraz - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności

elektrycznej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie pisemnego

zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz - 1

osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności

telekomunikacyjnej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie pisemnego

zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach

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

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

działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał 2 zadania, każde na innym placu budowy,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/79ee7f36-d8d5-450a-aea4-949b7...

2 z 6 2019-11-06, 10:17



polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej

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

załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie b) Zamawiający uzna

spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca

dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do

pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz złoży

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych

podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz - 1 osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności sanitarnej oraz złoży

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych

podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach, oraz - 1 osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności elektrycznej oraz złoży

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych

podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach oraz - 1 osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej oraz

złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia oraz świadectwo ukończenia szkolenia w wykonywaniu instalacji

teletechnicznych w klasach SA 3 i SA 4, i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania

innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: a) wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
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dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ. b) dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez Zamawiającego. c) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert. d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów

innych podmiotów) – załącznik nr 2 do SIWZ. e) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – w zakresie określonym przez

Zamawiającego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - załącznik Nr 4 do SIWZ. f) Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

o klauzuli tajne do dostępu informacji niejawnych – II stopnia

W ogłoszeniu powinno być: a) wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ. b)

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. c) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert. d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów
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innych podmiotów) – załącznik nr 2 do SIWZ. e) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – w zakresie określonym przez

Zamawiającego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - załącznik Nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Wykonawca ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w

wysokości 387 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 12.11.2019r.

do godz.09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w

pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25

Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Budowa budynku Szkolno-

Laboratoryjnego dla WILiG”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność

wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie,

czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b)

wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie pisemnej poprzez

załączenie do oferty oryginału tego dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w

innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). c) dokument

wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o

gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze

pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na

cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a

wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium Wykonawca ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą,
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wadium w wysokości 387 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia

18.11.2019r. do godz.09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być

wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A.

Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem

„Budowa budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla WILiG”. Skuteczne wniesienie

wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie

Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data

wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) wadium w formie innej niż pieniężna

Wykonawca wnosi w formie pisemnej poprzez załączenie do oferty oryginału tego

dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). c) dokument wadium wniesiony w formie

gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności

w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak

wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą,

poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą

gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą

przez sąd właściwy dla siedziby WAT

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-12, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-18, godzina: 09:00
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