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ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wykonywanie w latach 2011-2014 konserwacji  urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji w budynkach Politechniki Gdańskiej i w Centrum Informatycznym 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ( CI TASK ), z siedzibą w Politechnice 
Gdańskiej.   

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz.U. 2010 nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, Ŝe wprowadza zmiany do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W rozdziale VIII punkt 14 w brzmieniu: 

14.Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach (jedna w drugiej), 
 uniemoŜliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie  
 (koperta) powinno być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska 
ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
Dział Eksploatacji 

i opisane:  

Oferta na wykonywanie w latach 2011-2014 konserwacji urządzeń  wentylacji   
i  klimatyzacji   w  budynkach  Politechniki  Gdańskiej   

oraz  w  Centrum Informatycznym  
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ( CI TASK ) z siedzibą  

w Politechnice Gdańskiej 
– Nie otwierać przed 10.02.2011 r. godzina 9.15. 

Wewnętrzne opakowanie powinno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umoŜliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złoŜenia oferty po terminie. 

zmienia się na: 

14.Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach (jedna w drugiej), 
 uniemoŜliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie  
 (koperta) powinno być zaadresowane: 

 



Politechnika Gdańska 
ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
Dział Eksploatacji 

i opisane:  

Oferta na wykonywanie w latach 2011-2014 konserwacji urządzeń  wentylacji   
i  klimatyzacji   w  budynkach  Politechniki  Gdańskiej   

oraz  w  Centrum Informatycznym  
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ( CI TASK ) z siedzibą  

w Politechnice Gdańskiej 
 

– Nie otwierać przed 15.02.2011 r. godzina 9.15. 

Wewnętrzne opakowanie powinno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umoŜliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złoŜenia oferty po terminie. 

W rozdziale IX punkt 1 w brzmieniu: 

1. Oferty powinny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233, Gdańsk w Dziale Eksploatacji mieszczącym się w pawilonie przy ulicy Siedlickiej, 
pokój 6, w terminie do 10.02. 2011 r. do godz. 9.00. 

zmienia się na: 

1. Oferty powinny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233, Gdańsk w Dziale Eksploatacji mieszczącym się  w pawilonie przy ulicy Siedlickiej, 
pokój 6, w terminie do 15.02. 2011 r. do godz. 9.00. 

W rozdziale IX punkt 3 w brzmieniu: 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, 
pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk w dniu 
10.02.2011 r. o godzinie 9.15. 

 

zmienia się na: 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji 
pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk w dniu  
15.02.2011 r. o godzinie 9.15. 

 

 
 
 
 

 
 

............................................. 
kierownik zamawiającego 


