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                         Gdańsk, 09.08.2010 r. 

 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na: dostawę specjalistycznych przyrządów pomiarowych dla 

Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów w ramach 

Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 
2010 nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

rozdział IV:  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
jest: 
ust. 1 ppkt. b) 
 
posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli          
Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
dwie dostawy dla każdej części z osobna specjalistycznych przyrządów pomiarowych 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia w poszczególnych częściach o, na kwotę min.: 

dla części I – 200 000,00 zł. brutto każda 

dla części II – 120 000,00 zł. brutto każda 

ma być: 
ust. 1 ppkt. b) 
 
posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli          
Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
dwie dostawy dla każdej części z osobna specjalistycznych przyrządów pomiarowych 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia w poszczególnych częściach, na kwotę min.: 

 



  

                                                            

 

Projekt „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-13. Wartość projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-

011/08-00.  

 

St
ro

n
a2

 

dla części I – 200 000,00 zł. brutto każda 

dla części II – 100 000,00 zł. brutto każda 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.  

Niniejsze zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
  

 

                                                                                                          

 

ZATWIERDZIŁ Z-CA KANCLERZE DS. 

ZASOBÓW TECHNICZNYCH POLITECHNIKI 
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