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Gdańsk, dn. 19.11.2013r. 

 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/446/055/D/13 prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, 
krajowych czasopism wydawanych w 2014 r. 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

W rozdziale III SIWZ  „Przedmiot zamówienia”, pkt 1 zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej 338 

tytułów ( 530 egz.) drukowanych i elektronicznych czasopism krajowych, wydawanych w 2014 roku.  

Po zmianie: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej 337 

tytułów ( 529 egz.) drukowanych i elektronicznych czasopism krajowych, wydawanych w 2014 roku.  

W rozdziale IX SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”, pkt. 2 zmienia się zapis: 

Przed zmianą: 

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 22.11.2013 r. do godz. 13:00. Kopię 

przelewu należy dołączyć do oferty. 

Po zmianie: 

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 26.11.2013 r. do godz. 13:00. Kopię 

przelewu należy dołączyć do oferty. 
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W rozdziale IX SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”, pkt. 4 zmienia się zapis: 

Przed zmianą: 

Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.11.2013 r. do 

godz. 13:00 Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 

Po zmianie: 

Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.11.2013 r. do godz. 

13:00 Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 

W rozdziale XI SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, pkt. 11 zmienia się zapis: 

Przed zmianą: 

„Oferta na dostawę wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, czasopism krajowych wydawanych 

w 2014 roku – wg ZP/446/055/D/2013 Część … 

Nie otwierać przed dniem 22.11.2013 r., godz. 13:15”. 

Po zmianie: 

„Oferta na dostawę wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, czasopism krajowych wydawanych 

w 2014 roku – wg ZP/446/055/D/2013 Część … 

Nie otwierać przed dniem 26.11.2013 r., godz. 13:15”. 

W rozdziale XII SIWZ „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert”, pkt. 3 i 6 zmienia się zapis: 

Przed zmianą: 

„(…) 

3. Termin składania ofert upływa 22.11.2013 r., o godzinie 13:00. 

6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2013 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, pod 

adresem (…)” 

Po zmianie: 

„(…) 

4. Termin składania ofert upływa 22.11.2013 r., o godzinie 13:00. 

7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2013 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, pod 

adresem (…)” 

W związku z wprowadzoną zmianą, na stronie internetowej (www.dzp.pg.gda.pl ) został 

zamieszczony zmieniony załącznik nr 3-2 do SIWZ. 

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. 

W związku z wprowadzoną zmianą termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

 

mgr inż. Marek Tłok 

     (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

http://www.dzp.pg.gda.pl/

