
Numer ogłoszenia: 236968 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199603 - 2010 data 27.07.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.  

W ogłoszeniu jest: 1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 2 400,00 PLN 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert w następujących formach (do wyboru przez Wykonawcę): a)w pieniądzu; b)w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; 

d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone 

w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Zachodni WBK I/O Gdańsk S.A 41 1090 1098 0000 000 0901 5569 z zaznaczeniem: Wadium 

- Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w budynku Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (ZP/368/004/R/10). W 

przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na rachunek 

bankowy Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

rachunku bankowym. 5.Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 lit. b) do e) 

następuje poprzez doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu 

składania ofert. Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury 

Politechniki Gdańskiej - I piętro skrzydło B Gmachu Głównego w Gdańsku przy ul. G. 

Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. 6.W przypadku 

wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi 

być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz 

obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na 

każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą obejmować 

okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie spełniony 

którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało 

wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 7.Wykonawca, którego oferta 

nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt 2 formą wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 8.Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje 

utraty wadium. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 



ustawy Pzp. 10.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..  

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 PLN 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert w następujących formach (do wyboru przez Wykonawcę): a)w pieniądzu; b)w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; 

d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone 

w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Zachodni WBK I/O Gdańsk S.A 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 z zaznaczeniem: 

Wadium - Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w budynku 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

(ZP/368/004/R/10). W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunkubankowym. 5.Wniesienie wadium w jednej z form 

określonych w pkt 2 lit. b) do e) następuje poprzez doręczenie Zamawiającemu oryginału 

dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten należy złożyć za 

pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej - I piętro skrzydło B Gmachu 

Głównego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00 do 13:00. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde 

wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą 

one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 

Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ. W 

przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, 

Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w 

postępowaniu. 7.Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt 2 

formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8.Wycofanie oferty przed upływem 

terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium 

na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 10.Zamawiający zażąda ponownego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego..  

 


