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Gdańsk, dnia 03.11.2010 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:  

we wzorze umowy 

• zapis § 11 poprzez dodanie ust. 9 o treści: „Wykonawca moŜe odstąpić od Umowy w przypadku 
gdy zwłoka Zamawiającego w dokonywaniu płatności, przekroczy 60 dni, po wcześniejszym 
wezwaniu Zamawiającego do zapłaty, określającym termin płatności nie krótszy niŜ 14 dni.” 

• zapis § 13 ust. 2 poprzez dopisanie po frazie: „Wykonawca nie moŜe przenieść praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego 
wyraŜonej na piśmie” następującej treści: „za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku lub 
innej instytucji finansowej, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym 
przypadku nie wymaga zgody Zamawiającego”.  

• zapis § 13 ust. 5 poprzez zastąpienie frazy „między innymi za straty i szkody” frazą „za wszelkie 
szkody”. 
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• zapis § 15 ust. 2 poprzez skreślenie ust. 2 w § 15 wzoru umowy. Jednocześnie zmianie ulega 
numeracja ustępów w § 15 – ustęp 3 staje się ustępem 2, ustęp 4 staje się ustępem 3.                    
Treść nowego ustępu 2 zmienia się z „Klauzule, o których mowa w ust. 1 i 2 będą umieszczone” 
na „Klauzula, o której mowa w ust. 1 będzie umieszczona”.  

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


