
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 88562-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń do pracy w budynku A 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres prac 

obejmuje remont: BRANŻA BUDOWLANA - pomieszczenie nr... 

Termin składania ofert: 2016-05-04  

 

Numer ogłoszenia: 97036 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88562 - 2016 data 14.04.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45. 

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. Warunkiem przystąpienia do 

przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku 

Millennium, z dopiskiem: Remont pomieszczeń do pracy w budynku A WETI PG - 

ZP/33/WETI/16. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 04 - 05 - 2016 r., do godz. 09:45. W wymienionym 

przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w jednej z 

form określonych w pkt 2 ppkt 2) - 5) następuje poprzez zdeponowanie za 

pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro 

Gmachu B PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godz. 9:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki 

Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Wadium wniesione w jednej z 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88562&rok=2016-04-14


form określonych w pkt 2 ppkt 2) - 5) Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy w terminie najpóźniej składania ofert tj. do dnia 04 - 05 - 2016 r., do 

godz. 0945. , Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 5. 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/poręczyciela (Zamawiającego), oraz 

gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 

poręczającego) 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy 3) kwotę 4) termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą, 

określony w specyfikacji 5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, 

nieodwołalnego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania 

istnienia roszczenia 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 

46 ust. 4a, 5 ustawy PZP, 8) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu 

terminu jego obowiązywania oraz zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez 

wypłatę sumy gwarancyjnej, 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji 

lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona 

zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do pozostałych członków konsorcjum, 7. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 

1 do 4 ustawy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 

wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może 

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić 

należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 

8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: Remont pomieszczeń do pracy w 

budynku A WETI PG - ZP/33/WETI/16. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06 - 05 - 2016 r., do godz. 09:45. W 

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia 

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. 

Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) - 5) następuje 

poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze 

Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu B PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 

11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00 lub przesłanie 

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

Gdańsk. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) - 5) 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w terminie najpóźniej 

składania ofert tj. do dnia 06 - 05 - 2016 r., do godz. 0945. , Zamawiający otrzyma 

stosowny dokument. 5. 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/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; 

instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego) 2) określenie postępowania 

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

obejmujący cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji 5) mieć formę 

oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego płatnego na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek 

dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia 6) być nieodwołalny, 

7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy PZP, 8) określać wygaśnięcie 

roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz zaspokojenia 

roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej, 6. W przypadku 

wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno 

wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do pozostałych 

członków konsorcjum, 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim 

Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, pok. 127.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, pok. 127.. 

 
                                             DZIEKAN 

                                              prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła 


