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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja 1: Instytucja zamawiającalpodmiot zamawiający

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zarządzania i Ekonomii znany)

Adres pocztowy: Ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 80-233 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Politechnika Gdańska, budynek Tel.: +48 583486020
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79,
pokój 518, V pietro
Osoba do kontaktów: Edyta Cirocka
E-mail: Edyta.cirocka@zie.pg.gda.pl Faks: +48 583472453

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

1.2) Rodzaj zamawiającego:
® Instytucja zamawiająca O Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Remont pomies eń dydaktycznych, technicznych i administracyjnych w budynkach Wydziału Zarządzan a
i Ekonomii Poiitechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta 79, Gmach „B” Politechniki Gdańskiej przy ul. G.

arutowicza 11/12 oraz w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

11.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest remont oraz modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, technicznych i
administracyjnych budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii przy ul. Traugutta 79, Gmachu Głównym
Politechniki Gdańskiej w Skrzyd[e „B” oraz w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul Narutowicza
11/12.
Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej, elektrycznej. Szczegóło zakres prac
ujęty jest w dokumentacji projektowej.

11.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45262510
Dodatkowe przedmioty 45262521

45410000
45421000
45442000
45453000
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Sekcja IV: Procedura

Iy.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
® Otwarta
o Ograniczona
o Ograniczona przyspieszona
o Negocjacyjna
o Negocjacyjna przyspieszona
o Dialog konkurencyjny
o Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
o Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
o Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
o Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
o Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej

Iy.2)lnformacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

ZP127010181R113

Iy.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
@ eNotices
o TED eSender
Login: ENOTICES_edyta23
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-091216 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 131-225740 z dnia: 09/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Iy.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
05/07/2 13 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

yl.1) Ogłoszenie dotyczy:
D Procedury niepełnej
~ Sprostowania
D Informacji dodatkowych

Vl.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
o Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
o Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
o Zamówienia nie udzielono
D Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

yI.3) Informacje do poprawienia lub dodania:

yl.3.1)
o Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
@ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
o Oba przypadki

yI.3.2)
@ W ogłoszeniu pierwotnym
o W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
o w obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

Powinno być:
Prace remontowe obejmować będą Prace remontowe obejmować będą
wymienione w projekcie technicznym wymienione w projekcie technicznym
pomieszczenia: pomieszczenia:
- w budynku przy ul. Traugutta - w budynku przy ul. Traugutta
79 korytarze III, IV i V piętra, 79 korytarze III, IV i V piętra,
pomieszczenia 202,205, 207, 208, pomies czenia 202,205, 207, 208,
209, 211, 307, 209, 211, 307,
308, 313, 401,402, 403, 404, 505, 308, 313, 401,402, 403, 404, 505,
517, 518 517, 518
- w budynku przy ul. G.Narutowicza - w budynku przy ul. G.Narutowicza
11/12 Gmach „B” piętro VII korytarz i 11/12 Gmach „B” piętro VII korytarz i
pomieszczenia 703,709, 715 oraz pomieszczenia 703,709, 715 oraz
korytarz VIII i pomieszczenia 802, korytarz VIII i pomieszczenia 802,
803, 804, 816 803, 804, 816
- w budynku przy ul. G.Narutowicza - w budynku przy ul G.Narutowicza
11/12 Gmach Główny pomieszczenie 11/12 Gmach Główny pomieszczenie
400A 400A
(jeżeli dotyczy, proszę podać (jeżeli dotyczy, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe) wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT: Szacunkowa wartość be AT:
239550.38 Waluta: PLN 253108,83 Waluta: PLN

yI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się Zamiast:
zmieniany tekst:
11.2.1

yI.3~4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty:

VL3~5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

yL3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VIA) Inne dodatkowe informacje:

VL5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-092367
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