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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

pod numerem 203252-2011 z dnia  18.07.2011,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
                     nieograniczonego na budowę magazynu  odpadów i odczynników chemicznych 

Politechniki Gdańskiej w Gdańsku ul. Narutowicza 11/12 

CRZP: ZP /243/055/R/11 
 

 
 
 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że 
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

• zapis w części IV. „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia:  11 miesięcy od daty zawarcia umowy.”  
 

• zapis pkt 1 ppkt 2) w części V. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków” otrzymuje brzmienie: 

 „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wybudował co najmniej dwa obiekty użyteczności publicznej lub 
przemysłowe o kubaturze 3.700 m3 każdy.  

 

• zapis pkt 12 w części X. „Opis sposobu przygotowywania oferty”, otrzymuje brzmienie: 
12. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz 
posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na budowę magazynu chemicznego PG.                        
Nie otwierać przed 06 - 09 - 2011 r., godz. 10:30”. 

 
 
 
 
 



• zapis części XI. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, otrzymuje brzmienie: 
Składanie ofert 
Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 212 Działu Zamówień Publicznych Politechniki 
Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, 
lub przesłać pocztą do dnia 06 - 09 - 2011 r., do godz. 945. 
O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.    
Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 265 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej 
(budynek Gmachu Głównego, II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu                                
06 – 09 – 2011 r., o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne.  

 
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr I/1 do specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  

• zapis pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. „Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia 

umowy.” 

 
Załącznik: 
• poprawiony formularz ofertowy zał. I/1 

 
 


