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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112239-2011 z dnia 2011-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku dla Laboratorium
innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2 wraz z
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. ...
Termin składania ofert: 2011-05-05

Numer ogłoszenia: 89332 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112239 - 2011 data 11.04.2011 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.1.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest
wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym, 3) w
gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000
0901 5569 w Banku Zachodnim WBK SA I O Gdańsk, z dopiskiem: Wadium - LINTE^2. Wniesienie
wadium w pieniądzu 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 5.05.2011 r., do godz. 12.45. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez
Wykonawcę. 4. Oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach wymienionych w
ust. 2 pkt. 2-5 należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego: Kwestura PG, ul. G. Narutowicza 11 12,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89332&rok=201... 2011-04-22

Page 2 of 2

80-233 Gdańsk, Gmach B pok. nr 9, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Wniesienie
wadium w takim przypadku Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy stosowne
dokumenty dotrą do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5.05.2011 r., do
godz. 12.45.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do
postępowania jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 250.000 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym, 3) w
gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000
0901 5569 w Banku Zachodnim WBK SA I O Gdańsk, z dopiskiem: Wadium - LINTE^2. Wniesienie
wadium w pieniądzu 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 12.05.2011 r., do godz. 12.45. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium
przez Wykonawcę. 4. Oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach
wymienionych w ust. 2 pkt. 2-5 należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego: Kwestura PG, ul. G.
Narutowicza 11 12, 80-233 Gdańsk, Gmach B pok. nr 9, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-13.00. Wniesienie wadium w takim przypadku Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy stosowne dokumenty dotrą do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj.
do dnia 12.05.2011 r., do godz. 12.45.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.05.2011 godzina 12:45.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 12.05.2011 godzina 12:45.
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