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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 180161-2012 z dnia 2012-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

Dostawa ścianki reklamowej - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 

został w rozdziale III SIWZ. Termin składania ofert: 2012-08-29  

 
Numer ogłoszenia: 184707 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180161 - 2012 data 21.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Politechnika Gdańska 

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 212 ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-

Wrzeszcz.. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Politechnika 

Gdańska Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 212 ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk-Wrzeszcz.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 

warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy 

spowodowaną wystąpieniem siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia).. 

 W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

dostawy spowodowaną wystąpieniem siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia), w szczególności: 

klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, 

wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty 

o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=180161&rok=2012-08-21

