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Gdańsk, dn. 01.04.2014 r. 
 

       

dot. dostawy  i instalacji otwartego tunelu aerodynamicznego oraz uniwersalnego stanowiska do 

badań turbin wodnych i pomp wraz z uruchomieniem, przetestowaniem oraz przeszkoleniem 

personelu ZP/121/055/D/14 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, 

informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następującej 

odpowiedzi: 

 

Pytanie:  

Pragniemy wziąć udział w w/w przetargu, a zatem bardzo proszę o pilne potwierdzenie nr. SWIFT  

i IBAN w  celu przelewu wadium z zagranicy: 

IBAN : PL  64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 

SWIFT: BIGBPLPW 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza nr SWIFT: BIGBPLPW oraz IBAN: PL 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782. 

 

W związku z powyższą odpowiedzią zmianie ulega zapis: 

Zamawiający w Rozdziale VIII Siwz – Wymagania dotyczące wadium w pkt 3 zmienia się zapis: 

Obecnie jest: 

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” 

Powinno być: 

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 instalacja tunelu aerodynamicznego uniwersalnego 

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

przeszkoleniem personelu”  

  

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, 

którzy otrzymali Siwz oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

  Kanclerz 

                                                                                                               mgr inż. Marek Tłok 

                                                                                                …………………….....................................     
                                                                                                           (podpis kierownika zamawiającego  
                                                                                                                                             lub osoby upoważnionej)  

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

