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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: remont (modernizację) zasilania stanowisk laboratoryjnych umiejscowionych w hali 

laboratoryjnej H01 i pomieszczeniu C01 budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG przy ul. 

Sobieskiego 7 w ramach projektu: Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki 

i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna – 

ZP/101/014/R/11. 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia  25. 06. 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zmianami), dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania. 
 
Rozdział V 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

pkt 1 Zmiana dotyczy opisu spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia   
 

PRZED ZMIANĄ. 

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: 

b)posiadania wiedzy i doświadczenia;  

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, 

Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ. 

PO ZMIANIE. 

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: 

b)posiadania wiedzy i doświadczenia;  

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, Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ. 

 



Ponadto do:  

WYKAZU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dodaje się punkt 7 

w brzmieniu: 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w miejsce dokumentu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego WYKAZU zobowiązany jest przedłożyć 
dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; albo: 

b) 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. 

 

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert: 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Pkt.13 zmiana terminu w opisie koperty 

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.04.2011 godz. 13:00 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Pkt. 4. Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2011 o godzinie 12.30. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

Pkt.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2011 o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. 30. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany, które stają się integralną częścią SIWZ.  

 


