Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26294-2015 z dnia 2015-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zegrze
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku nr 29 w Wojskowym
Instytucie Łączności zgodnie z załączonym projektem (załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (załącznik
nr 12 a, b i c do SIWZ)
Termin składania ofert: 2015-02-20

Numer ogłoszenia: 31198 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26294 - 2015 data 05.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze, woj. mazowieckie,
tel. 22 6885543, 6885560, fax. 22 7822134.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku nr 29 w Wojskowym Instytucie
Łączności zgodnie z załączonym projektem (załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (załącznik nr
12 a, b i c do SIWZ)..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku nr 29 w Wojskowym
Instytucie Łączności zgodnie z załączonym projektem budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ),
przedmiarami robót (załącznik nr 12 a, b i c do SIWZ) oraz Projektami wykonawczymi (załącznik nr 13 a,
b i c do SIWZ)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga w przedmiotowym
postępowaniu wniesienia wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości: - 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 20.02.2015 r. do godz11:00. W zależności od wyboru
Wykonawcy, wadium może być wniesione: w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego
Wojskowego Instytutu Łączności Nr rachunku ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413

z dopiskiem Przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku Nr 29 w WIŁ. 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. Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonania przelewu. w
formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych dowodem wniesienia
wadium będzie załączona do oferty potwierdzona kopia a oryginał tego dokumentu należy zdeponować
u Zamawiającego w kasie przed terminem składania ofert. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 2 Prawa
zamówień publicznych. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek
Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga w przedmiotowym
postępowaniu wniesienia wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości: - 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 23.02.2015 r. do godz. 11:00. W zależności od wyboru
Wykonawcy, wadium może być wniesione: w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego

Wojskowego Instytutu Łączności Nr rachunku ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413
z dopiskiem Przebudowa pomieszczeń laboratorium w budynku Nr 29 w WIŁ. 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. Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonania przelewu. w
formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych dowodem wniesienia
wadium będzie załączona do oferty potwierdzona kopia a oryginał tego dokumentu należy zdeponować
u Zamawiającego w kasie przed terminem składania ofert. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiającego, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 2 Prawa
zamówień publicznych. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek
Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22A 05-130 Zegrze
Kancelaria Jawna..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 23.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22A 05-130
Zegrze Kancelaria Jawna..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.

