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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

pod numerem 2015/S 085-150797 z dnia  02.05.2015,  

 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 

 

 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie wyrzutni gazów w Laboratorium Maszyn i Systemów 
Okrętowych w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej   
przy ul. Siedlicka 1 w Gdańsku-Wrzeszczu 
CRZP: ZP /131/055/R/15 

 

 

 

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 dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr II do specyfikacji,  

 w projekcie wykonawczym branża konstrukcyjna na stronie 23 rozszerzono opis robót budowlanych 

dodając pkt 12 o następującej treści: 

12. "w uzupełnienie do zamówienia na roboty związane z wykonaniem wyrzutni gazów, należy 
dodatkowo wykonać podłączenie wyrzutni gazów z turbiną z materiału identycznego jak 

projektowana wyrzutnia gazów (widoczny na rys. 01), należy wykonać długość podłączenia 
ok. 3,0 m, odcinek podłączenia nie będzie odcinkiem prostym, należy uwzględnić odchylenie     

o ok.60 st. od osi turbiny, na miejscu wbudowania dopasować do lokalizacji turbiny gazów, 
podłączenie musi zostać wykonane w sposób umożliwiający demontaż (odchylenie) w celu 

zabezpieczenia (zakrycia) otworu oferent powinien doliczyć jako dodatkową pozycję 

kosztorysową (kalkulacja własna), dostawa i montaż kanału połączeniowego wyrzutni                             
i turbiny, o długości 3 m, przekrój kanału zachować wg projektu - 1kpl. " 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 w rozdziale XIV. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 12, otrzymuje brzmienie: 

„12.  Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz 
posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na wykonanie wyrzutni gazów.                              

Nie otwierać przed   22 - 06 - 2015 r., godz. 10:15”.  
 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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 w rozdziale XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:  
„1. Składanie ofert 

 Oferty należy składać do dnia   22 - 06 - 2015 r., do godz. 1000, za potwierdzeniem, w pok. nr 
207 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” 

II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Oferta na 

wykonanie wyrzutni gazów”. 
 O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.  

2. Otwarcie ofert 
 Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej 

(hala nr 3 budynku Chemii „C”), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu   22 - 06 - 2015 r.,    
o godz. 1015. Otwarcie ofert jest jawne”.  

 

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia powoduje 

przedłużenia terminu składania ofert.  

 

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

 


