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                                                                    ZMIANA  SIWZ 

  

Dotyczy:  zmiany SIWZ -  CRZP/246/009/D/11 na wykonanie remontu w                  
pomieszczeniach 04, 626, 812, 811a, 811b, 811c i korytarza przy pomieszczeniu 812 
w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 
 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza się zmiany do SIWZ : 

1. Po rozdziale XVII 

Przed zmianą 

Załączniki  

Integralną częścią specyfikacji są załączniki: 
- formularz oferty          zał. I/1 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu            zał. I/2 
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania            zał. I/3 
- wykaz wykonanych robót budowlanych w istniejących budynkach                        zał. I/4 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych 
  za kierowanie robotami budowlanymi       zał. I/5 
- oświadczenie,  Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

  posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
  takich uprawnień                                                                                                   zał. I/6 

- wzór umowy                               zał. I/7 
- projekt techniczny – branŜa budowlana                                                zał. II 
- projekt techniczny  – branŜa elektryczna                                                                  zał. III 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                 zał. IV 
- przedmiar – branŜa budowlana                                                                                zał. V 
- przedmiar – branŜa elektryczna                                                                               zał. VI 

 
Po zmianie 
Załączniki 

Integralną częścią specyfikacji są załączniki: 
- formularz oferty          zał. I/1 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu             zał. I/2 
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania             zał. I/3 



- wykaz wykonanych robót budowlanych w istniejących budynkach                        zał. I/4 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych 
  za kierowanie robotami budowlanymi       zał. I/5 
- oświadczenie,  Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

  posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
  takich uprawnień                                                                                                   zał. I/6 

- wzór umowy                               zał. I/7 
- projekt techniczny – branŜa budowlana                                                zał. II 
- projekt techniczny  – branŜa elektryczna                                                                  zał. III 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                 zał. IV 
- przedmiar – branŜa budowlana                                                                                zał. V 
- przedmiar – branŜa elektryczna                                                                               zał. VI 
- rysunki do projektu budowlanego                                                                         zał. II/1 
 

2. W rozdziale VIII siwz pkt. 1 - Wymagania dotyczące wadium 
Przed zmianą 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych).  
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki 

przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17.07.2012r., do godz. 10:00. W 

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

Po zmianie 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych).  
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki 

przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.07.2012r., do godz. 10:00. W 

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

3. W rozdziale X  - Opis sposobu przygotowywania oferty – pkt. 12  

Przed zmianą 
Ofertę naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego  posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na remont  
w pomieszczeniach 04, 626, 812, 811a, 811b, 811c i korytarzu  przy pomieszczeniu 812 w budynku 
Wydziału ETI”. Nie otwierać przed  17.07.2012 r., godz. 10:15.”. 

 
Po zmianie 
Ofertę naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego  posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na remont w 
pomieszczeniach 04, 626, 812, 811a, 811b, 811c i korytarzu  przy pomieszczeniu 812 w budynku  
Wydziału ETI”. Nie otwierać przed  23.07.2012 r., godz. 10:15.”. 
 
 

4. W rozdziale XI  siwz - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Przed zmianą 

1. Składanie ofert 



Oferty naleŜy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 127  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia   17.07.2012 r., do godz. 

10:00. 

JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej 

złoŜenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 

poleconym lub złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

2. Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 122 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 17.07.2012 r., o godz. 10:15. 
Otwarcie ofert jest jawne.  

 

Po zmianie 

1. Składanie ofert 
Oferty naleŜy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 127  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

informatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia   23.07.2012 r., do godz. 

10:00. 

JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej złoŜenia 

decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub 

złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

2. Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 122 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 23.07.2012 r., o godz. 10:15. Otwarcie ofert 
jest jawne.  
 

 

 
 
 
Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich 
nieuwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

    ZATWIERDZIŁ 

DZIEKAN 

dr hab. inŜ. Krzysztof Goczyła 

prof.nadzw. PG 

 
 

 

 

 

 


