
              Gdańsk, 28.03.2011r. 

Politechnika Gdańska 

 Ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk 
 

  Informacja o zmianie treści Istotnych Warunków Zamówienia 
 

ZP/92/055/R/11 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: Remont i wymiana rur kanalizacji sanitarnej z części budynków Politechniki 

Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 

- treść wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  
Zmianie uległ paragraf § 4 Warunki realizacji, w którym dodano ust. 3, który brzmi: „Wyłączenie                         

z eksploatacji kanalizacji sanitarnej może nastąpić nie wcześniej niż 22 czerwca 2011 roku”.   

W załączeniu znajduje się poprawiony wzór umowy, który obowiązuje w miejsce poprzedniego. 

 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z 04- 04. 2011r. na 05-04.2011r. , w związku  

z czym zmianie ulegają następujące elementy SIWZ: 

- Rozdział VII, pkt 2. 1)   

Przed zmianą: 
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04 - 04 - 2011 r., do godz. 900. 

Po zmianie:  
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05 - 04 - 2011 r., do godz. 900. 

- Rozdział X. Pkt. 12 
Przed zmianą:: 

  Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Inwestycji i Remontów) oraz posiadającej 

oznaczenie: „Oferta w przetargu na remont kanalizacji  Politechniki Gdańskiej. Nie otwierać przed 04 – 

04 - 2011 r., godz. 09:30” 
Po zmianie: 

  Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Inwestycji i Remontów) oraz posiadającej 

oznaczenie: „Oferta w przetargu na remont kanalizacji Politechniki Gdańskiej. Nie otwierać przed 05 – 

04 - 2011 r., godz. 09:30” 
  

- Rozdział XI. Pkt 1 
Przed zmianą::  



 Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. 212, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 

 04 - 04 - 2011 r., do godz. 9:00.  

Po zmianie:  
 Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. 212, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 

 05 - 04 - 2011 r., do godz. 9:00.  
 

-Rozdział XI. Pkt 2 

Przed zmianą:: 
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 265, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 04 - 04 - 2010 r.                     

o godz. 09:30. Otwarcie ofert jest jawne.  
Po zmianie: 

 Otwarcie ofert nastąpi w pok. 265, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 05 - 04 - 2010 r.  
o godz. 09:30. Otwarcie ofert jest jawne.  

 

 
 Została także dokonana zmiana kolejności załączników SIWZ: 

 
Przed zmianą: 

 

Załączniki: 
1. Formularz oferty  

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. 
3. Oświadczenia w trybie art. 24 ust. P. z. p. 

4. Wykaz robót  
5. Projekt umowy 

6. Wykaz osób 

7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  

8. Projekt techniczny wykonawczy  
9. Plan sytuacyjny  

10. Plan sytuacyjny ze szkicem Nr 1  

11. Plan sytuacyjny ze szkicem Nr 2  
12. Przedmiar –Remont i wymiana rur kanalizacji sanitarnej – części I, II,  

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

Po zmianie: 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt techniczny wykonawczy 
9. Załącznik nr 9 do SIWZ Plan sytuacyjny 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ plan sytuacyjny ze szkicem Nr 1 

11. Załącznik nr 11 do SIWZ plan sytuacyjny ze szkicem Nr 2 
12. Załącznik nr 13-I kanalizacja deszczowa – część 1 przedmiar 

13. Załącznik nr 13- II do SIWZ Laboratorium Maszynowe – wymiana kanalizacji – przedmiar 
14.  Załącznik nr 13-III do SIWZ Wydział Okrętowy – wymiana kanalizacji – przedmiar 

15. Załącznik nr 14 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 



Zamawiający informuje, iż nie ma załącznika nr 12 do SIWZ 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia                   

i obowiązują wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

         

Z- CA KANCLERZA DS. ZASOBÓW LUDZKICH 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

mgr inż. Piotr Iwańczak 


