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Dotvcąv: postepowania o udzielenie zamÓwienia publicmego orowadmneqo w trybie orzetareu
nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę aĘvkułÓw informacyjnych i promocyjnvch dla
Politechniki Gdanskiej. Wvdziału Fizfki Technicmei i Matematyki Stosowanej. Projekt ..Za reke z Einsteinem
- Edycja II" ZP 7 6/ 0 19 tD / 10

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający na podstawi art' 38 ust' 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam wieit
Publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223., poz. 1655 z p,6źn. zm') dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
WarunkÓw ZamÓwienia.

I' W rozdziale IV Termin wykonania zamÓwienia zostaje zmieniony termin dostawy I partii artykułÓw
informacyjnych i promocyjnych' będących przedmiotu zamÓwienia.

Przed zmiana:

Termin w}'konania zamÓwienia:
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamÓwienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2010.
PARTIA 1: po 11 845 szt' kaźdego asoĄmentu (wg zał. nr 3 do SIWZ) do dnia 0l.03.2010r._ pok. l12 w
siedzibie Zamawiającego. PARTIA II: po 6 000 szt. każdego asortymentu (wg zał. nr 3 do SIWZ) do dnia
30.06.2010 r.- pok. 1l2 w siedzibie Zamawiającego' PARTIA III: po 5 155 szt. każdego asortymentu (wg zał' nr
3 do SIWZ) do dnia 30.09.2010 r. _ pok. 1 12 w siedzibie Zamawiającego

Po zmianie:

Termin wvkonania zamÓwienia:
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamÓwienia: od dnia zawarcia umowy do 30'09.2010.
PARTIA 1: po 11 845 szt. kaźdego asortymentu (wg zał. nr 3 do SIWZ) do dnia 15.03.2010r.- pok. 1l2 w
siedzibie Zamawiającego. PARTIA II: po 6 000 szt. każdego asortymentu (wg zał. nr 3 do SIWZ) do dnia
30.06.2010 r.- pok. |12 w siedzibie Zamawiającego. PARTIA III: po 5 155 sŹ. każdego asortymentu (wg zał. nr
3 do SIWZ) do dnia 30'09.2010 r' _ pok. 112 w siedzibie Zamawiającego

II.
We zworze umowy _ zał. nr 4 do SIWZ, w $ 2 Termin realizacji oraz w $ 5 Wynagrodzenie pkt 3' nawiągując do
powyższego zapisu, zostaje zmieniony termin dostawy I partii aĄkułÓw informacyjnych i promocyjnych,
będących przedmiotu zamÓwienia

Przed zmianą:
s2

TERMIN REALIZACJI

Niniej szą umowę strony zawierąją na czas określony. AĘkuły informacyjne i promocyjne zostaną dostarczone w
trzech partiach: PARTIA I do dnia 01.03.2010 roku, PARTIA II do dnia 30.06.2010 roku, PARTIA III do dnia
30.09'2010 roku' ilością i asoĘmentem zgodne z pkt Iv SIWZ.

Po zmianie:
s2

TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierająna czas określony. AĄkuĘ informacyjne i promocyjne zostaną dostarczone w
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trzech pańiach: PARTIA l do dnia 15.03.2010 roku, PARTIA II do dnia 30.0ó.20l0 roku, PARTIA III do dnia30.09.20l0 roku, ilością i asortymentem zgodne z pń IV sIwZ. 
.

Przed zmianą

ss
WYNAGRODZEI\IIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zs złożonąofeĘ ustala się wynagrodzenie w kwocie, którądysponuje Zamawiający do realizaóji zimówienia:
cena oferty netto:
słownie: ' . . ' . . . . . . . . . .
kwotaVAT:
słownie: .'............
cena oferty brutto:
słownie:

ss
WYNAGRODZENIE

4. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
dysponuj e Zamawiający do rea|iza.ii 'i'o*ienia:

cena ofeffy netto:
słownie:
kwota VAT:
słownie:

ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie, ktÓrą

cena oferty brutto:
słownie:

::1J,j*:,"'.'*." 
brutto w ofercie sącenami statymi na okres obowiązywania umowy i nie będąpodlegały

2. Faktura VAT winna bvć wystawiona w dniu odbioru towaru po podpisaniu ptzez obie strony protokofu
. zdawczo odbiorczego, Jtanowiącego załącznik do ił<tuł'J. taktrrra VAT wystawiona Ędzie nie wcześniej, niż:

a) 01.03.2010 - PARTIA r
b) 30.06.2010 _PARIA II
c) 30.09.2010 - pARTIA IIr
i płatrra przelewem w terminie 14 dni od daĘjej otrzfmania4, Dniem zapłaĘ, będzie dzie obciąz"nia ."ci*io atu-itu.5. Zamawiający upoważnia Wykonu*.ę ao *y.t"*i""L r.ił,"y vnr bez podpisu Zamawiającego.6. Zamavliający jest zobowią7any zapłacić wyirc;awcy oi."iil u.o*o*" za zwłokęw zapłaciena|eżności, liczone od dnia następnego, podniu w ktÓrym zapłata miała być dokonana..

Po zmianie

5 .

6.

::TJł"jT'.'*-" 
brutto w ofercie sącenami stafumi na okres obowią.z}"wania umowy i nie ĘĄpodlegały

l- 
V1T winna być *ystawiona w dniu odbior towaru po podpisaniu przez obie strony protokofzdawczo odbiorczego, stanowiącego załączrrik do fakturv.

rŚ]lla.V.1T wystawiona będzie nie wcześniej, niż:
a) 15.03.2010 - PARTIA I
b) 30.06.2010 _PARIA II
c) 30.09.2010 - PARTIA Irr
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4.
5 .
6.

i płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej ofizymania
Dniem zapłaĘ,będzie dzie obciążenia rachunku dłuznika.
Zamawiający upowaŹnia Wykonawcę do wystawienia faktury vAT bez podpisu Zamawiająeego.
Zamawiaiąci j"u zobowiązany npłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za nwłokę w zapłacie należności,
liczone od dnia następnego, Po dniu w ktÓrym zapłatamiałabyć dokonana.
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