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Gdańsk, dnia 15.10.2010 r. 
 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
pod numerem 2010/S 189 - 288636 z dnia  29/09/2010,  

 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz                       
z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 

ZP /18/OTI/10   CRZP: ZP /438/047/R/10 
 

 
 
 
 

ZMIANA 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 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, Ŝe 
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

• zapis pkt 5 w części VIII. „Wymagania dotyczące wadium”, otrzymuje brzmienie: 

5. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio: 
1)  kopii potwierdzenia dokonania przelewu  
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złoŜonego w Kwesturze PG 

poręczenia lub gwarancji.   
 
we wzorze umowy 

• zapis § 7 ust. 1 poprzez dodanie zdania: „W przypadku, gdy na maszyny i urządzenia objęte 
przedmiotem umowy ich producent udzieli gwarancji na okres dłuŜszy niŜ 36 miesięcy, gwarancja 
na te maszyny i urządzenia odpowiadać będzie okresowi gwarancji ich producentów”.  

• zapis § 10 ust. 4 poprzez usunięcie frazy „na piśmie”. 
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• zapis § 11 ust. 1 poprzez dopisanie na końcu ustępu, po słowie opóźnienia: „ nie więcej jednak 
niŜ 15% wartości przedmiotu umowy brutto”; 

• zapis § 11 ust. 2 poprzez dopisanie na końcu ustępu, po słowie terminu: „nie więcej jednak niŜ 
15% wartości przedmiotu umowy brutto”; 

• zapis § 11 ust. 4 zastępuje się wielkość „20%” wielkością „15%”; 

• zapis § 11 ust. 8 poprzez zamianę wyraŜenia „Zamawiający uprawniony jest” na wyraŜenie 
„Strony uprawnione są”. 

• zapis § 15 ust. 2 poprzez dopisanie na końcu zdania formuły: „chyba, Ŝe obowiązek podawania 
takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

 
W załączeniu:  
- poprawiony „8 zał. I 6 wzór umowy”  
 
 
 
 


