
Politechnika Gdańska 
Wydział Chemiczny 
                               Gdańsk, dnia  03.01.2012r 
 
     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
     ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 29.12.2011r 
     nr ogłoszenia 347639-2011  i na stronie internetowej 
     www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                          DO POSTĘPOWANIA   NR ZP/484/008/D/11 
 
1. Dotyczy : „post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dost awę urządzeń do 

badania elastomerów i gumy ZP/484/008/D/11  
 

 
 
 Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 tekst jednolity z póź. zmianami) Zamawiający Politechnika Gdańska 
Wydział Chemiczny  dokonał zmiany treści siwz w następującym zakresie: 
 
Przed zmian ą: 

 
XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1.Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane  
z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. Cenę oferty należy określić w wartości brutto ( z 
podatkiem VAT) w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2.Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”. 
 
3.Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
4.Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w 
cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 
5.Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  
6.Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla 
zawieranej umowy. 
 
Przed zmian ą: 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWC Ą 
 
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2.Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
 

 

   Przed zmian ą: 

                                                              OFERTA  

                   Politechnika Gdańska 

                                                                     Wydział Chemiczny 
                                                                     ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
                                                                     80-233 Gdańsk 



 
Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
  

      „ dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy” 
 
 
My niżej podpisani:  
imię .......................... nazwisko ......................... 
telefon: ........................ faks: ............................ 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
 
 
Adres: 
 
 
 
REGON nr  
 

NIP nr 
 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

Nazwa banku: 
 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

e-mail: 

Oferujemy  realizację powyższego  przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, 

*Dla Części 1: 

za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
słownie: (..............). 
 
zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) stanowiącym integralną część oferty. 
 

*Dla Części 2: 

za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
słownie: (..........) 

zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) stanowiącym integralną część oferty. 

1.Oświadczamy , że wykonamy zamówienie w terminie  .......................................................................... 

2.Oświadczamy , że udzielamy ................ miesi ęcy gwarancji na  .......................................................... 

3.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 
specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5.Uważamy  się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 
........ dni od upływu terminu składania ofert. 



6.Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować wymienione 
części zamówienia: 

a)  .............................................................................................................................. ................... 
b)  .............................................................................................................................. ................... 
c)  .............................................................................................................................. ................... 

 

7.Proponujemy/akceptujemy warunki płatności.................................................................... 

8.Deklarujemy  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ............. % 
ceny oferty /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w 
następującej formie / formach:  

 .............................................................................................................................................................  

9.Oświadczamy ,  że wadium o wartości ........................................ PLN wnieśliśmy              
w dniu.................................... w formie .......................................................................... 

10.Oświadczamy , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr:................................................................................................................ 

11.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 
 
 
                                                        ………………………………… 
                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osób/osoby  
                 *niepotrzebne skre ślić                                                                         upoważnionej do podpisania oferty) 
 
 
 
 
Przed zmian ą: 
 
     Nr post ępowania ZP/484 /008/D/11                                                              Załącznik nr 2 do siwz  

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„na dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy “  
Część 1 
Lp.  Przedmiot zamówienia  Opis 

oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 
(producent, 
model, typ) 

ilo ść Cena 
jednostkowa 

netto 
(zł) 

Warto ść  
netto 
(zł) 

 
 

(4x5) 

Warto ść 
podatku 
VAT(zł) 

Warto ść 
brutto 

(zł) 
 
 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Urządzenie do badania 

odbojności/elastyczności 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      



2. Urządzenie do badania 
ścieralności tworzyw 
sztucznych i gumy. 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      

                                                                   Ogółem warto ść brutto 
 

 

 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ……………………… PLN   
 
 
Uwaga: 
do formularza nale ży doł ączyć opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 
(wypełniona tabela nr 1- zamieszczona w rozdziale I II w siwz). 
Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza 
rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 
Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
        ..................................................................... 
        (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
   Nr post ępowania ZP/484 /008/D/11                                                              Załącznik nr 2a do siwz  
 
 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„na dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy “  
Część 2 
Lp.  Przedmiot 

zamówienia 
Opis 

oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 
(producent, 
model, typ) 

ilo ść Cena 
jednostkowa 

netto 
(zł) 

Warto ść  
netto 
(zł) 

 
 

(4x5) 

Warto ść 
podatku 
VAT(zł) 

Warto ść 
brutto 

(zł) 
 
 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Homogenizer 

laboratoryjny do pracy 
w podwyższonych 
temperaturach 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      

                                                                   Ogółem warto ść brutto 
 

 

 
Ogółem warto ść brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ……………………… PLN   
Uwaga: 
do formularza nale ży doł ączyć opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniona tabela nr 2- 
zamieszczona w rozdziale III w siwz). 
Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego, który jest 
załącznikiem  do „Oferty” . 
Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
        ..................................................................... 
        (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 



 
Przed zmian ą: 
Wzór umowy: 

§ 2 
CENA 

 
 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożona  ofertą , stanowiącą załącznik do 
umowy i będącą jej integralną częścią ustala się cenę: 

 cena brutto:.................................. 
 słownie złotych: (....................) 
 

2.Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu umowy.  

 
 
 
 
PO ZMIANIE: 
 
XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Przy obliczaniu ceny oferty dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
2. Cenę oferty należy określić w PLN lub EURO  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Wykonawca krajowy oblicza cenę w PLN lub w innej niż w PLN walucie dopuszczonej w niniejszym 
postępowaniu w kwocie brutto (z podatkiem VAT).  
4. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej  oblicza cenę w PLN lub w innej 
dopuszczonej w postępowaniu walucie w kwocie netto (bez podatku VAT).  
6. Cena oferty obejmuje całość przedmiotu zamówienia, danej części zamówienia.  
7. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta”.  
8. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.  
9. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 
negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.  
10. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i 
nie będzie podlegała waloryzacji.  
11. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN, lub w 
przypadku złożenia w innej niż PLN walucie dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, w tej walucie 
(PLN, EURO)  
12. W przypadku złożenia oferty innej niż w PLN walucie dla porównania złożonych ofert, 
Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert.  
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 
 

PO ZMIANIE: 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWC Ą 
 
1.Zamawiający  przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2.Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN lub 
EURO. 
 
 
 
 
PO ZMIANIE: 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
........................................                                                           Gdańsk, dnia ..........2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr post ępowania: ZP/484 /008/D/11     

                                                                                      OFERTA  
 
 
 
      
                                                                      Politechnika Gda ńska 
                                                                     Wydział Chemiczny 
                                                                     ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
                                                                     80-233 Gdańsk 
 
Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
  

      „ dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy” 
 
 
My niżej podpisani:  
imię .......................... nazwisko ......................... 
telefon: ........................ faks: ............................ 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
 
 
Adres: 
 
 
 
REGON nr  
 

NIP nr 
 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

Nazwa banku: 
 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

e-mail: 

*Dla Części 1: 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę 
brutto (gdy OFERTA składana jest przez Wykonawc ę krajowego): ........................... waluta w 
jakiej składana jest oferta (……………….) (słownie : ................................ ............... 
…………………………………………..)łącznie z podatkiem VAT. 
 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę 
netto (gdy OFERTA składana jest przez Wykonawc ę zagranicznego): ......................... waluta w 
jakiej składana jest oferta(…………………)(słownie:………………………………… 
…………………………………………..) 
 

*Dla Części 2: 



Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę 
brutto (gdy OFERTA składana jest przez Wykonawc ę krajowego): ........................... waluta w 
jakiej składana jest oferta (……………….) (słownie : ................................ ............... 
…………………………………………..)łącznie z podatkiem VAT. 
 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę 
netto (gdy OFERTA składana jest przez Wykonawc ę zagranicznego): ......................... waluta w 
jakiej składana jest oferta(…………………)(słownie:………………………………… 
…………………………………………..) 
 

1.Oświadczamy , że wykonamy zamówienie w terminie  .......................................................................... 

2.Oświadczamy , że udzielamy ................ miesi ęcy gwarancji na  .......................................................... 

3.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4.Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 
specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5.Uważamy  się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 
........ dni od upływu terminu składania ofert. 

6.Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować wymienione 
części zamówienia: 

d)  .............................................................................................................................. ................... 
e)  .............................................................................................................................. ................... 
f)  .............................................................................................................................. ................... 

 

7.Proponujemy/akceptujemy warunki płatności.................................................................... 

8.Deklarujemy  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ............. % 
ceny oferty /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w 
następującej formie / formach:  

 .............................................................................................................................................................  

9.Oświadczamy ,  że wadium o wartości ........................................ PLN wnieśliśmy              
w dniu.................................... w formie .......................................................................... 

10.Oświadczamy , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr:................................................................................................................ 

11.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
8) ............................................................................................. 

9) ............................................................................................. 

10) ............................................................................................. 

11) ............................................................................................. 

12) ............................................................................................. 

13) ............................................................................................. 

14) ............................................................................................. 
 
                                                        ………………………………… 
                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osób/osoby  
                 *niepotrzebne skre ślić                                                                         upoważnionej do podpisania oferty) 
 
 
 



PO ZMIANIE: 
 
 
     Nr post ępowania ZP/484 /008/D/11                                                              Załącznik nr 2 do siwz  
 
 
 
 
 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„na dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy “  
Część 1 
Lp.  Przedmiot zamówi enia  Opis 

oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 
(producent, 
model, typ) 

ilo ść Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Warto ść  
netto 

 
 
 

(4x5) 

Warto ść 
podatku     

VAT 

Warto ść 
brutto  

 
 
 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Urządzenie do badania 

odbojności/elastyczności 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      

2. Urządzenie do badania 
ścieralności tworzyw 
sztucznych i gumy. 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      

                                                                   Ogółem warto ść brutto 
 

 

 
 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę brutto (gdy OFERTA 
składana jest przez Wykonawc ę krajowego): ........................... waluta w jakiej składana jest oferta (……………….) (słownie : 
................................ ............... …………………………………………..)łącznie z podatkiem VAT. 
 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę netto (gdy OFERTA 
składana jest przez Wykonawc ę zagranicznego): ......................... waluta w jakiej składana jest 
oferta(…………………)(słownie:………………………………… …………………………………………..) 
 
 
 
Uwaga: 
do formularza nale ży doł ączyć opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniona tabela nr 1- 
zamieszczona w rozdziale III w siwz). 
Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego, który jest 
załącznikiem  do „Oferty”  
 
 
 
        ..................................................................... 
        (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   Nr post ępowania ZP/484 /008/D/11                                                              Załącznik nr 2a do siwz  
 
 
 
 
 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„na dostaw ę  urządzeń do badania elastomerów i gumy “  
Część 2 
Lp.  Przedmiot 

zamówienia 
Opis 

oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 
(producent, 
model, typ) 

ilo ść Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Warto ść  
netto 

 
 

 
(4x5) 

Warto ść 
podatku 

VAT 

Warto ść 
brutto  

 
 
 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Homogenizer 

laboratoryjny do pracy 
w podwyższonych 
temperaturach 
(zgodnie z zapisami w siwz) 

      

                                                                   Ogółem warto ść brutto 
 

 

 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę brutto (gdy OFERTA 
składana jest przez Wykonawc ę krajowego): ........................... waluta w jakiej składana jest oferta (……………….) (słownie : 
................................ ............... …………………………………………..)łącznie z podatkiem VAT. 
 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, za cenę netto (gdy OFERTA 
składana jest przez Wykonawc ę zagranicznego): ......................... waluta w jakiej składana jest 
oferta(…………………)(słownie:………………………………… …………………………………………..) 
 
 
Uwaga: 
do formularza nale ży doł ączyć opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniona tabela nr 2- 
zamieszczona w rozdziale III w siwz). 
Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego, który jest 
załącznikiem  do „Oferty”. 
 
 
 
 
 
 
        ..................................................................... 
        (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

PO ZMIANIE: 
Wzór umowy 

 
§ 2 

CENA 
 

 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożona  ofertą , stanowiącą załącznik do 
umowy i będącą jej    integralną częścią ustala się:  
kwotę:........................ 

 słownie : (....................) 
  

2. Rozliczenia finansowe między Wykonawcą a Zamawiającym za dostawę będą prowadzone 
w walucie ……………..  

3. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową 
realizacją przedmiotu umowy.  

 

 

 

                                                               Pozostała tre ść siwz pozostaje bez zmian.  


