
PRO6RAM
REGIONALNY
iiAKc)oy",A 'lPATrCtA 5PrlifiO5ii

,
Pomorskie w Unii
URZdD MA|aSZAI.X()WSXt
wojtwODzTwA Polr,toRstilEco

www.pomorskiewunii,pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Numer ogloszenia:204014 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011

OGI-OSZENIE O ZMIANIE OGT.OSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zam6wieniu.
Informacje o zmienianym ogloszeniu: 187342 - 2011 data 06.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

Politechnika Gdanska, Wydzial Elektrotechniki iAutomatyki, ul. Narutowicza 11112,80-233 Gdafrsk,
woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75,fax. +48 58 347 17 75.

SEKGJA l l :  ZMIANY W OGLOSZENIU

ll.1) Tekst, kt6ry nale2y zmieni6:
Miejsce, w kt6rym znajduje siq zmieniany tekst: 111.3.2.

W ogloszeniu jest: Wiedza i doSwiadczenie Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy doSwiadczenia
w zakresie wykonywania robot remontowo- budowlanych budynkow, w tym w zakresie instalacji
elektrycznych. ZamawilEcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca ubiegajqcy siq
o zam6wienie: Wykonaf przed dniem wszczqcia postgpowania o udzielenie zam6wienia w ciqgu
ostatnich piqciu lat lub w okresie prowadzenia dzialalnoSci, jezelijest on krotszy, co najmniej 1 robotg
odpowiadajqcq przedmiotowizamowienia na kwotq nie mniejszq niz 50 000 PLN brutto i przedstawi
dokumenty potwierdzajqce, 2e roboty te zostaly wykonane z nale2ytq starannoSciq, Zamawiajqcy
sprawdzi spelnienie tego warunku na podstawie zalqcznika nr 5 do SIWZ.
W ogloszeniu powinno by6: Wiedza i do5wiadczenie Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy
doSwiadczenia w zakresie wykonywania rob6t remontowo- budowlanych budynk6w, w tym w zakresie
instalacji elektrycznych. ZamawiajEcy uzna warunek za spelniony, jeZeliWykonawca ubiegajqcy sig
o zam6wienie: Wykonal przed uplywem terminu skladania ofert w ciqgu ostatnich piqciu lat lub
w okresie prowadzenia dzialalno5ci, jezelijest on krotszy, co najmniej 1 robotg odpowiadajqcq
przedmiotowizamowienia na kwotq nie mniejszq niz 50 000 PLN brutto i przedstawi dokumenty
potwierdzajqce, 2e roboty te zostaly wykonane z nale2yt1 starannoSciq, Zamawialqcy sprawdzi
spelnienie tego warunku na podstawie zalqcznika nr 5 do SIWZ.

Miejsce, w kt5rym znajduje sig zmieniany tekst: lV.4.4.
W ogloszeniu iest: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaNu w postgpowaniu lub ofert:
22.07.2011 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdaiska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki 80-
216 Gdafisk, ul. Sobieskiego 7, pok. 30.
W ogloszeniu powinno by6: Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
lub ofert: 27.07.2011 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdariska, Wydzial Elektrotechniki i
Automatyki 80-216 Gdahsk, ul. Sobieskiego 7, pok. 30.
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