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Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Gabriela 
Narutowicza 11/12, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Osoba do kontaktów: Ewa 
Drozd, Jakub Kulczyński, Gdańsk80-233, POLSKA. Faks: +48 583486334. E-

mail: linte@eia.pg.gda.pl 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2014, 2014/S 
136-243541) 

Przedmiot zamówienia: 
CPV:09331200, 45223200, 45223210, 45311200, 45312310, 45261215, 
31155000, 39717200 
Słoneczne moduły fotoelektryczne

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Falowniki

Urządzenia klimatyzacyjne

Zamiast:  

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(3) Zamawiający uzna warunek opisany w sekcji III.2.1 pkt 1.1 lit. b za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z zakresu 
wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł 
(słownie dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda.

—.

Powinno być:  
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(3) Zamawiający uzna warunek opisany w sekcji III.2.1 pkt 1.1 lit. b za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na wykonanie instalacji 
elektroenergetycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN (słownie 
czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto, przy czym co najmniej jedno zamówienie 
było związane z instalacją ogniw fotowoltaicznych, a łączna wartość takich 
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zamówień wyniosła nie mniej niż 100 000 PLN (słownie sto tysięcy złotych 00/100) 
brutto.

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Gabriela 
Narutowicza 11/12, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Osoba do kontaktów: Ewa 
Drozd, Jakub Kulczyński, 80-233 Gdańsk, PL. E-mail: linte@eia.pg.gda.pl. Faks: 
+48 583486334. Adresy internetowe: http://www.ely.pg.gda.pl

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji 
przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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