
                       
 

    

Projekt „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-
13. Wartość projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-011/08-00.  

 

S
tr

o
n

a
1

 
S

tr
o

n
a
1

 

Gdańsk, dnia 19.12.2012r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie UZP 

w dniu 16.01.2012r.  nr ogłoszenia 14889-2012 
 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 

 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu nr  ZP 2/WILiŚ/2012, CRZP 5/002/D/12 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu pomiarowego do defektoskopii malarskich powłok 
ochronnych i lin stalowych oraz wyposaŜenia stanowiska badań magnetycznych 
konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii 
POMORZE. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika 
Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ wprowadza zmiany do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Na stronie 34 SIWZ, w załączniku nr 5A do SIWZ,  w nagłówku tabeli, w kolumnie nr 6 ulega 
zmianie nazwa kolumny nr 6: 

było: Wartość brutto[PLN] 

po zmianie: Wartość netto [PLN] 

 
Po wprowadzeniu zmian treść załącznika nr 5A otrzymuje brzmienie: 
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Załącznik nr 5A do SIWZ 
 

........................................                                      ..............................., dnia ...................... 2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 2/WILiŚ/2012  
CRZP 5/002/D/12 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
 
Część A - Mierniki do defektoskopii malarskich powłok ochronnych  

 

L.p. Wyszczególnienie j.m. liczba cena jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto[PLN] 

 
Stawka 
podatku 
VAT [%] 

1 2 3 4 5 6  

1.  Elektroniczny, przenośny, cyfrowy miernik grubości powłok 
malarskich i metalizacyjnych. 

szt. 1    

2.  Elektroniczny, przenośny, cyfrowy miernik profilu powierzchni 
metalu przed aplikacją pokrycia antykorozyjnego. 

szt. 1    

3.  Elektroniczny, przenośny, cyfrowy miernik warunków 
klimatycznych. 

szt. 1    

                                                                                                                     Ogółem wartość netto:   
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PODSUMOWANIE 

Stawka podatku VAT 
Wartość netto 
(suma wartości netto 

z tabeli powyŜej – kol. 6- 
dla danej stawki podatku 

VAT) 

Podatek VAT Wartość brutto 

1 2 3 (1x2) 4 (2 + 3) 

23%    

Inna    …… %    

Ogółem:    

 
Podstawa prawna zastosowania stawki innej niŜ 23% - dotyczy poz. nr ………………….. formularza rzeczowo-cenowego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * 
 
Sposób obliczenia ceny 
1. Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol. 4) naleŜy przemnoŜyć przez cenę jednostkową netto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość  netto wpisać do kol. 6.  
2. Wartość z kolumny 6 naleŜy zsumować w pionie otrzymując: ogółem wartość netto. 
3. W kolumnie 7 naleŜy wpisać stawkę podatku VAT dla kaŜdej pozycji formularza rzeczowo-cenowego. 
4. W tabeli podsumowanie naleŜy wpisać wartości netto dla poszczególnych stawek podatku VAT, wyliczyć kwotę podatku i obliczyć wartość brutto, jako sumę wartości netto i podatku VAT. 
5. W tabeli podsumowanie zsumować w pionie wartość netto, podatek VAT i wartość brutto. Ogółem wartość netto z kolumny 6 i kolumny 2 w tabeli podsumowanie muszą być zgodne. 
6. Wartość z pozycji  ogółem wartość brutto i ogółem podatek VAT z tabeli podsumowanie w formularzu rzeczowo-cenowym naleŜy przenieść do formularza ofertowego. Wartości te na formularzu ofertowym nie mogą być rozbieŜne z wartościami 

wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego. 
Uwaga! 
Przy dokonywaniu mnoŜenia naleŜy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń.  

 
 

------------------------------------------------ 
                                                                                        (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  

                                                                                                                                      do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ.  

 

W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania 
ofert. 
 
 

                       Dziekan 
 Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska  

             dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG                 

                                                       ……………………………………………………………….. 

                                  (w imieniu Zamawiającego) 
 
 

 


