
 

 

PZP-1-BEKA-2017        Gdańsk, 09.11.2017 r. 

 
Zamawiający: 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 1A 
80-952 Gdańsk 
Telefon: +58 523-33-63 
e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 
Strona internetowa: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/ 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka 

 i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) informuje, że dokonuje 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy: 
 
Zamawiający zmienia pkt 8.2. SIWZ: 
Jest: 
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: 

a) w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego: 
Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1058 0000 0001 3361 6883 

z dopiskiem „wadium – infrastruktura Beka” 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

 
Powinno być: 
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: 

b) w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego: 
Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1098 0000 0001 3361 6883 

z dopiskiem „wadium – infrastruktura Beka” 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

 
Zamawiający zmienia pkt 15.4. SIWZ: 
Jest: 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1058 0000 0001 3361 6883,  
z dopiskiem „zabezpieczenie umowy – infrastruktura Beka”. 
 
 
 



 

 

Powinno być: 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1098 0000 0001 3361 6883,  
z dopiskiem „zabezpieczenie umowy – infrastruktura Beka”. 
 
Zamawiający zmienia pkt 11.1. SIWZ: 
Jest: 
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  

w sekretariacie (pokój nr 311) Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  

ul. Bażyńskiego 1A , 80-952 Gdańsk do dnia  13.11.2017 r. do godziny 1000   

Powinno być: 
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  

w sekretariacie (pokój nr 311) Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  

ul. Bażyńskiego 1A , 80-952 Gdańsk do dnia  16.11.2017 r. do godziny 1000   

 
Zamawiający zmienia pkt 11.2. SIWZ: 
Jest: 
Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby Zamawiającego 

wg poniższego wzoru: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 

„oferta na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka” 

 

„Nie otwierać przed dniem 13.11.2017 r. do godz. 1030” 

Powinno być: 
Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby Zamawiającego 

wg poniższego wzoru: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 

„oferta na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka” 

 

„Nie otwierać przed dniem 16.11.2017 r. do godz. 1030” 

 
Zamawiający zmienia pkt 11.3. SIWZ: 
Jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 o godz. 1030 w pokój nr 310 w Biurze Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk.  

Powinno być: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 o godz. 1030 w pokój nr 310 w Biurze Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk.  

 
Uzasadnienie 

 
Zamawiający samodzielnie dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 



 

 

Zmiana podyktowana jest omyłkowym, nieprawidłowym podaniem przez Zamawiającego w SIWZ 
cyfry w numerze rachunku bankowego do wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
Zamawiający zdecydował się przedłużyć termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. do godziny 
10:00. 
 
Zamawiający dokona przedmiotowych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


