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Nr postępowania: ZP/136/055/D/12 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej 
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
Zamawiający Politechnika Gdańska 

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 

woj. pomorskie, fax. (58) 347-29-13,  

informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

 
Formularz rzeczowo-cenowy 

 
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 43 formularza 

rzeczowo-cenowego. 

 

Przed zmianą:  

„Płyn do mycia szyb w sprayu - płyn usuwający brud i tłuszcz, płyn czyszczący 
powierzchnie szklane, chromowe oraz glazurę nie pozostawiający smug, płyn na bazie 
rozpuszczalnika alkoholowego, zawierający: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-
czynne, kwas octowy, opakowanie jednostkowe: butelka z rozpylaczem, pojemność nie 
mniejsza niż 500 ml, typu „Cindy” lub równoważny .........” 

 
Po zmianie: 
 
„Płyn do mycia szyb (zapas) - płyn usuwający brud i tłuszcz, płyn czyszczący powierzchnie 
szklane, chromowe oraz glazurę nie pozostawiający smug, płyn na bazie rozpuszczalnika 
alkoholowego, zawierający: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas 
octowy, opakowanie jednostkowe: butelka z rozpylaczem, pojemność nie mniejsza niż 500 
ml, typu „Cindy” lub równoważny .........” 



W związku z powyższą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego zmieniony formularz 
rzeczowo-cenowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania formularza rzeczowo-cenowego, 

z wprowadzoną zmianą, stanowiącego integralną część SIWZ. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje formularza rzeczowo-cenowego z wprowadzoną 

zmianą Zamawiający przyjmie, że oferowany przez Wykonawcę artykuł, jest zgodny 

z dokonanymi przez Zamawiającego zmianami w dniu 25.04.2012 r. 

 
 

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania 

ofert nie ulega przedłużeniu.  
 

 
 
 

Kanclerz 
-//- 

mgr inż. Marek Tłok 
_______________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


