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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

12122900000000, 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): https://wat.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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 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
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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, wadium

w wysokości 387 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 21.11.2019r. 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)
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W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-18, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-21, godzina: 09:00
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