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Prod ziekan  
ds. kierunku Transport 
i współpracy mi ędzynarodowej 
 

  Gdańsk, dnia 07.08.2018 r.

Wykonawcy bior ący udział w post ępowaniu
ogłoszonym w Suplemencie 

do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej
w dniu 25.07.2018 r. nr ogłoszenia 2018/S 141-32239 2

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiaj ącego

             ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) 
w post ępowaniu nr  ZP 15/WILi Ś/2018, CRZP 143/002/R/18 

 
 

dotyczy: postępowania ZP 15/WILiŚ/2018, CRZP 143/002/R/18 na modernizację budynku Żelbet Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – etap I. 
 

 
Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że  na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
Na stronie 4 SIWZ, w rozdz. III ust. 16 jest: 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są 
zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić 
chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Pani mgr inż. Katarzyny Grudzień-Dawidowicz w formie pisemnej lub 
faksowej (nr faksu 58 347-24-13) bądź e-mailem na adres: szp@wilis.pg.gda.pl do dnia 3.08.2018r. do godz. 
15:00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani 
pisemnie, faksem lub e-mailem.  

Po zmianie winno być: 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są 
zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić 
chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Pani mgr inż. Katarzyny Grudzień-Dawidowicz w formie pisemnej lub 
faksowej (nr faksu 58 347-24-13) bądź e-mailem na adres: szp@wilis.pg.gda.pl do dnia 10.08.2018r. do godz. 
15:00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani 
pisemnie, faksem lub e-mailem.  
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Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. 
 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 
 

                                                                                                                W imieniu Zamawiającego 

.                                                                                                         Prodziekan ds. kierunku Transport 
                                                                                                            i współpracy międzynarodowej 

                                                                                                              Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
                                                                                                              dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG 

 
 
 

                                                                                                            
 

                                                                                    
 
 


