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ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotvczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie pzetargu
nieograniczonego na: remont kapitalny sali E10 i remont odtwozeniowy sal E11 oraz E207 budynku
WydziaNu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej przy ul. Narutowicza 11112w Gdahsku w
ramach projektu Modernizacia i Rozbudowa Laboratoriow Wydziatu Etektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdahskiei w Gdahsku - lnfrastruffiura edukacyjna i naukowo dydaktyczna
zP/220/014/N11.

W zwiqzku ze zmianqtre6ci ogloszenia o zam6wieniu, Zamawiajqcy na podstawie art.3g ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z dnia 25.06. 2O1O r. nr 113
poz.759 z po2n. zmianami), dokonuje zmian w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia
prowadzonego postgpowan ia.
Zmianie ulega zapis dotyczqcy spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu - rozdzial V pkt. 1b
oraz terminy skladania i otwarcia ofert.

Winno by6:
1. b) posiadania wiedzy i do5wiadczenia;

Zamawialqcy wymaga od Wykonawcy doSwiadczenia w zakresie wykonywania rob6t
remontowo- budowlanych budynk6w, w tym w zakresie instalacji elektrycznych.

Wykonal przed uplywem terminu do skladania ofert, w ciqgu ostatnich pigciu lat lub
w okresie prowadzenia dziaNalnoSci, jeZelijest on kr6tszy, co najmniej 1 robotg odpowiadajqcq
pzedmiotowi zam6wienia na kwotq nie mniejszq niz 50 O0O PLN brutto i pzedstawi dokumenty
potwierdzajqce, ze roboty te zostaly wykonane z nale2ytqstarannoSci4 Zamawialqcy sprawdzi
spelnienie tego warunku na podstawie zalqcznika nr 5 do SIWZ.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Pkt.13 Zmiana terminu w opisie koperty

NtE OTW|ERAc PRZED 27.07.2011 godz. 13:00

X. Ii'IIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
Pkt. 4. Termin skladania ofert uplywa w dniu zr.o7.2011o godzinie iz.go.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Pkt.12. Otwarcie ofert nastqlci w dniu 27.07.2011 o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiajqcego:

Politechnika Gdafiska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, gO-216
Gdahsk, pok. 30.

Wykonawca zobowiqzany jest uwzglgdni6 powyzsze zmiany, kt6re stajq sig integralnq czgsciq SIWZ.

WYDZIATU IAIJIOMAffKI

Proiekt finansowany w ramach Regionalnego .Prog-r9mu operacyjnego dla Wojew6dztwa pomorskiego
na tata 2007-2013


