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 Gdańsk, dnia 09.06.2014 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

pod numerem 2014 / S 101 - 175907  z dnia 27.05.2014 r ,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia 
dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku   
CRZP: ZP /216/055/R/14 

 
 

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 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że 
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

w projekcie budowlanym branży drogowej   

• w punkcie 8. Nawierzchnia Opisu technicznego oraz na rysunku D-3 do projektu budowlanego dla 
branży drogowej usunięto zdanie „- geowłóknina np. typu Polyfeld TS 40”, w miejsce którego 
dodano: 
- geowłóknina, o parametrach: 
   odporność na przebicie stat.  1500 – 2100, dynam. 20 - 24 
   wytrz. na rozciąganie 10 - 14, wydłużenia przy zerwaniu 75 - 100    

w projekcie wykonawczym branży drogowej   

• w punkcie 8. Nawierzchnia Opisu technicznego oraz na rysunku D-3 do projektu wykonawczego dla 
branży drogowej usunięto zdanie „- geowłóknina np. typu Polyfeld TS 40”, w miejsce którego 
dodano: 
- geowłóknina, o parametrach: 
   odporność na przebicie stat.  1500 – 2100, dynam. 20 - 24 
   wytrz. na rozciąganie 10 - 14, wydłużenia przy zerwaniu 75 - 100    

 
Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje 

przedłużenia terminu składania ofert.  

W załączeniu uwzględniający dokonaną zmianę opis techniczny wraz z rysunkiem D-3 do projektu 
budowlanego branży drogowej oraz opis techniczny wraz z rysunkiem D-3 do projektu wykonawczego 
branży drogowej.   

 


