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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66052 - 2011 data 05.04.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, fax. +48 58 347 17 75. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.  

 W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w zakresie wykonywania robót remontowo- 

budowlanych budynków w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych. Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie: wykonał przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat lub w okresie prowadzenia 

działalności, jeżeli jest on krótszy, co najmniej 1 robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia - 

remont (modernizacja) zasilania na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto i przedstawi dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością..  

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w zakresie wykonywania robót 

remontowo- budowlanych budynków w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie: wykonał przed dniem 

upływu terminu składania ofert o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat lub w okresie 

prowadzenia działalności, jeżeli jest on krótszy, co najmniej 1 robotę odpowiadającą przedmiotowi 

zamówienia - remont (modernizacja) zasilania na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto i przedstawi 

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.04.2011 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-216 

Gdańsk, ul. Sobieskiego 7, pok. 30.  

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.04.2011 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-

216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 7, pok. 30.  

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.  



 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca 

zastępuje je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 


