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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 532048-N-2020  

Data: 17.04.2020  

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): 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: 7  

W ogłoszeniu jest: 1)Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodny z załączonym do SIWZ 

przedmiarem robót wraz z zestawieniem ilościowo wartościowym materiałów i sprzętu 

uwzględniającym: nazwy materiałów, sprzętu, jednostkę miary i ilości w podanych 

jednostkach miar, ceny jednostkowe poszczególnych materiałów i sprzętu na jednostkę miary 

oraz wartości poszczególnych materiałów i sprzętu oraz łącznie dla całego zestawienia. 3) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 4) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; 5) 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) – zał. nr 2B do SIWZ 6) 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna; 7) 

Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego 

wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą  

W ogłoszeniu powinno być: 1)Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 

2)Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodny z załączonym do 

SIWZ przedmiarem robót wraz z zestawieniem ilościowo wartościowym materiałów i sprzętu 

uwzględniającym: nazwy materiałów, sprzętu, jednostkę miary i ilości w podanych 

jednostkach miar, ceny jednostkowe poszczególnych materiałów i sprzętu na jednostkę miary 

oraz wartości poszczególnych materiałów i sprzętu oraz łącznie dla całego zestawienia. 

3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 

4)Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; 5)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) – zał. nr 2B do SIWZ 

6)Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna; 6) Dokument 

potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna (dopuszcza się złożenie w 

formie określonej w pkt. 6 SIWZ) 7)Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą  

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.1  

Punkt: 2  

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

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

wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 06.05.2020r. do 

godz.09:00. 2. 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 „Wadium w postępowaniu na „Naprawę 

nawierzchni z mas bitumicznych oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych na terenie 

Wojskowej Akademii Technicznej” b) 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. 

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

załączenie do oferty oryginału tego dokumentu.  

W ogłoszeniu powinno być: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.Wykonawca jest 

zobowiązany wnieść na czas związania ofertą wadium w wysokości 10 000,00 zł przed 

upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 06.05.2020r. do godz.09:00. 2.Wadium może 

być wniesione: 1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa, 

ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium do 

postępowania na „ „Naprawę nawierzchni z mas bitumicznych oraz nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej” Nr sprawy 

24/DUN/2020”. 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. 2) w formie innej, niż 

pieniężna wykonawca może wnieść wadium na dwa sposoby: a)złożenie w formie pisemnej 

poprzez załączenie do oferty oryginału dokumentu – dowodem wniesienia wadium będzie 

oryginał tego dokumentu, LUB b) przesłanie na adres e-mail teresa.lewczuk@wat.edu.pl. 

oryginału dokumentu wadialnego tj. sporządzonego elektronicznie i opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. 

wystawcę dokumentu w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu 

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). 

Wniesienie wadium niepieniężnego w innej formie, niż w oryginale w postaci elektronicznej 

(np. w formie elektronicznej kopii wadium (skan) wystawionego w oryginale w formie 

pisemnej) będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 7b) ustawy Pzp. 

Skuteczne wniesienie wadium na adres e-mail oznacza obecność pliku (dokumentu) na 

poczcie elektronicznej Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie.  

  
 


