
 
 

Gdańsk, dnia 10.09.2013 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

pod numerem 2013 / S 158 - 275220 z dnia  16.08.2013,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie „Remontu pomieszczeń 
w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług 
bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu 
holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki 
Gdańskiej”  
CRZP: ZP /327/055/R/13 

 
 
 

ZMIANA   TREŚCI   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 2013 r. poz. 907), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, iż dokonał zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 
� w rozdziale VIII. Wymagania dotyczące wadium, pkt 3 i 4, otrzymuje brzmienie: 

„3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: 
„Remont Biblioteki Głównej i holu wejściowego - wadium”  

  Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia                
07 - 10 - 2013 r., do godz. 1000. 

  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. 

4.   Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) – 5) następuje poprzez  
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej,                  
I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura 
Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

  Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) – 5) Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w terminie najpóźniej składania ofert tj. do dnia                                
07 - 10 - 2013 r., do godz. 1000. , Zamawiający otrzyma stosowny dokument.”  

 
� w rozdziale X. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 12, 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 remont Biblioteki Głównej i holu 
wejściowego. Nie otwierać przed   07 - 10 - 2013 r., godz. 10:15”.  

 
 
 



 
 
� w rozdziale XII. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:  

„1. Składanie ofert 
 Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 207 Działu Zamówień Publicznych 

Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. 
Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą do dnia 07 - 10 - 2013 r., do godz. 1000. 

 O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym 
wyżej.  

2. Otwarcie ofert 
 Otwarcie ofert nastąpi w Sali Kolegialnej (po lewej stronie od Sali Senatu), I piętro, w 

budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk (80-233), ul. G. Narutowicza 
11/12, w dniu 07 - 10 - 2013 r., o godz. 1015. Otwarcie ofert jest jawne”.  

 
Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia powoduje 
przedłużenie terminu składania ofert.  

 
 
 


