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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 100400-2014 z dnia 2014-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja tunelu aerodynamicznego oraz uniwersalnego 

stanowiska do badania turbin wodnych i pomp wraz z uruchomieniem i przetestowaniem oraz 

przeszkoleniem personelu. 2. Przedmiot zamówienia został... 

Termin składania ofert: 2014-04-10  

 

Numer ogłoszenia: 109914 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100400 - 2014 data 25.03.2014 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: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany wnieść 

wadium w wysokości: 1) Dla części I - 5.300,00 zł 2) Dla części II - 8.800,00 zł 2. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem z dopiskiem: na rachunek bankowy nr konta: 64 1160 2202 0000 0001 

8607 3782 Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem ZP-121/055/D/14 Dostawa i instalacja 

tunelu aerodynamicznego uniwersalnego stanowiska do badania turbin wodnych i pomp wraz z 

uruchomieniem i przetestowaniem oraz przeszkoleniem personelu 4. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100400&rok=2014-03-25
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Zamawiającego. 5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 

pieniądzu, przed terminem składania ofert należy złożyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem 

w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, Gmach B, I piętro przy ul. G. 

Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 lub przesłać 

pocztą na adres - Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 7. Dokument wadialny 

(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 

następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; 

instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć 

formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, 

określony w SIWZ. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie 

powoduje utraty wadium. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany 

wnieść wadium w wysokości: 1) Dla części I - 5.300,00 zł 2) Dla części II - 8.800,00 zł 2. Wadium 

może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem z dopiskiem: na rachunek bankowy nr konta: 64 1160 2202 0000 0001 

8607 3782 Bank Millenium S.A. O/Gdańsk (dla podmiotów zagranicznych nr SWIFT: BIGBPLPW, 

IBAN: PL 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782), z dopiskiem ZP-121/055/D/14 Dostawa i 
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instalacja tunelu aerodynamicznego uniwersalnego stanowiska do badania turbin wodnych i 

pomp wraz z uruchomieniem i przetestowaniem oraz przeszkoleniem personelu 4. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 

pieniądzu, przed terminem składania ofert należy złożyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem 

w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, Gmach B, I piętro przy ul. G. 

Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 lub przesłać 

pocztą na adres - Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 7. Dokument wadialny 

(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 

następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; 

instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć 

formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, 

określony w SIWZ. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie 

powoduje utraty wadium. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.. 

 

 


