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Data: 13/12/2019

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: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest

zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 330 000,00 zł przed upływem

terminu składania ofert tj.: do dnia 27.01.2020r. do godz.09:00. 2. W zależności odwyboru

Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na kontoZamawiającego

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

„Wadium w postepowaniu na budowę budynku Laboratorium Centrum LogistykiStosowanej wraz z

placem manewrowym”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznaczaobecność wymaganej

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/936b4fbd-9750-4874-a316-d98d7...
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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 wformie innej niż

pieniężna Wykonawca wnosi w formie pisemnej poprzez załączenie do ofertyoryginału tego

dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jestWojskowa

Akademia Techniczna (WAT). c) dokument wadium wniesiony w formiegwarancji/poręczenia

powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposóbnieodwołalny,

bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadiumpowinno

zabezpieczać złożonąofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składaniaofert.

Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z

udzielonejhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/31749663-7f6b-47bd-bfdd-ffaa4b...2 z

32020-01-20, 12:14 gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

WAT. 3. W przypadkustwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i

formie, ofertaWykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego napodstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 4. Okoliczności i zasady zwrotu

wadium, jegoprzepadku orazzasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowyokreśla ustawa Pzp

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 330 000,00 zł przed

upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 31.01.2020r. do godz.09:00. 2. W zależności odw

yboru 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

0228z dopiskiem „Wadium w postepowaniu na budowę budynku Laboratorium Centrum

Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym”. 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

wsposóbnie odwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone

wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia
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składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z

udzielonejhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/31749663-7f6b-47bd-bfdd-ffaa4b...2 z

32020-01-20, 12:14 gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

WAT. 3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i

formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 4. Okoliczności i zasady zwrotu

wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy określa ustawa Pzp

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-27, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-31, godzina: 09:00
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