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 Dziekan    

L.dz. WETI/1320 /2016                                                                                                   Gdańsk, dnia  19.04.2016 r. 
 

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
                                                                      

 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 w postępowaniu nr CRZP/112/009/R/16 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
         nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń do pracy w budynku A  Wydziału Elektroniki,  
         Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/112/009/R/16. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
1. W Rozdziale III, na końcu,  dodaje się zdanie: 
     Załączony do specyfikacji przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia,   

     przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia  

     kosztorysu ofertowego. 
2. Rozdział XIV pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy zamieścić  w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres 
Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na „Remont pomieszczeń do pracy w budynku A 
WETI PG”. 
Nie otwierać przed 06-05-2016 , godz. 10:00” 
 
3.  Rozdział XV pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Oferty należy składać , za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk (80-233),ul. G. Narutowicza 11/12, pokój nr 127, I piętro 
lub przesłać pocztą do dnia  06-05-2016 r. o godz. 09:45.  
 

4.  Rozdział XV pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12, pok. Nr 128, I piętro w dniu 
 06-05-2016 2016 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

5.  Rozdział XII pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  
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. 0945. 

6. Rozdział XII pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

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. 900 do 1300 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.  

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  
Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 


