Kanclerz
Gdańsk, dnia 14-06-2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 557710 - N- 2019 z dnia 07.06.2019,
na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
na
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej

i kontraktowej Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020
roku
CRZP: ZP /146/055/U/19

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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Rozdział XII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Składanie ofert
Oferty należy składać do dnia 19 - 06 - 2019 r., do godz. 1000, za potwierdzeniem, w pokoju
nr 207 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek nr 10, Gmach B, II piętro),
Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Oferta na ubezpieczenie
OC„.
O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 210 Politechniki Gdańskiej (budynek nr 10, Gmach B, piętro II),
Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu 19 - 06 - 2019 r., o godz. 1030. Otwarcie ofert jest
jawne.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie dzp.pg.gda.pl informacje
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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W rozdziale XIV. Opis sposobu przygotowania oferty pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19.

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 ubezpieczenie OC”. Nie otwierać przed
19 - 06 - 2019 r., godz. 10:30”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznaczenia opakowania (koperty) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem,
złożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z wyrazami szacunku
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