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InformacTja o zmianie treki Specyfikacji Istotnych Warunkew ZamOwienia

ZP/399/050/D/12
Dotyczy: postcpowania o udzielcnie zamriwienia publiczncgo, 	 prowadzoncgo w trvbic przetargu
nicograniczonego na zadanic: dostawa aparatury porniarowej podstawowych wlageiwaid fizycznyeh w ramach
projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo minriwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), maw! dalej „uPzp" Zamawiajacy: Politechnika Gdanska
informuje, i.e dokonal zmiany treki w Spccyfikacji Istotnych WarunkOw Zamriwienia zwana dalcj „SIWZ".
S1WZ ulega zmianom w nastepujacym zakresie:

Rdz. IX. Pkt. 22

Przed zmianq: °fele nalezy zloZyé w dwnch (jedno w drugim) nieprzcjrzystych, zamknietych
opakowaniach. uttiemoZliwiajacych odczytanic zawartosci bez ich uszkodzenia. Zewnctrznc opakowanie
winno bye zaadresowane:

Politechnika Gdanska
Biuro Projektu Centnint Nanotcchnologii Politechniki Gdanskiej

Centrum Wiedzy i Przedsiebiorczoki
Pok. 11

Al. ZNNyCiCSINVa 27
80-219 Gdansk

i opisanc: '	 AT

„dostawa aparatury pomiarowej podstawowych wlakiwari fizycznych w ramach projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej"

nr postcpowania ZP/399/050/D/12
Nie otwierae pried dnietn 20.12.2012 godz. 12:00.

Po zmianie: Ofertc nalcZy z/oZye w dwrich (jcdno w drugim) nicprzejrzystych, zamknietych
opakowaniach. uniemozliwiajacych odczytanic zawarto§ci bez ich uszkodzenia. Zewnctrzne opakowanie
winno bye zaadresowane:

Politechnika Gdanska
Biuro Projektu Centrum Nanotcchnologii Politechniki Gdmiskiej

Centrum Wiedzy i Przedsicbiorczoki
Pok. 11

Al. Zwyciestwa 27
80-219 Gdansk

i opisanc:
„dostawa aparatury pomiarowej podstawowych wiakiwoki fizycznych w munch projektu Centrum

Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej"
nr postcpowania ZP/399/050/D/12

Nic otwierae pried dniem 07.01.2013 godz. 10:00.

Rdz. X. Pkt 4 oraz 6.

Przed z.miartg:

4. Tenpin skladania ofcrt uplywa w dniu 20.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.12.2012 o godz. 12:00 w siedzibic Zamawiajacego: Politechnika
Gdariska Biuro Projektu Centmm Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej,
Al. Zwyciestwa 27, 80-219 Gdansk, (pokrij nr 11)

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej" wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze rodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

WartoSe dofinansowania — 73 664 000 zl.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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Po zonanie:
4. Tcnnin skladania ofert uplywa NN dniu 07.01.2013 o godz. 09:30.
6. Otwarcic ofcrt nastapi w dniu 07.01.2013 	 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika
Gdatiska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politeclunki Gdatiskiej, Al. Zwycicstwa 27, 80-219
Gdansk. (pokOj nr 11)

3) Rdz XIII. Pkt 2 oraz 7

Przed zmiang:
2. Celle ofcrty nalcZy okreSlie w wartosci brutto (z podatkiem VAT), w PLN. z dok/adnoScia do dwOcli
miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny majacy siedzibc w Unii Europejskiej lub w krajach
trzccich okreSla cenc w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
7. Wszelkie rozliczenia, pomiedzy Zatnawiajacym a Wykonawca. beck) prowadzonc w PLN.

Po zmianie:
2. Celle ofcrty nalezv okreSlie w wartosci brutto (z podatkiem VAT), w PLN lub EURO, z dokladnokia
do dwOch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny majacy siedzibc w Unii Europejskiej lub
w krajach trzecich okregla cent w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
7. Wszelkic rozliczenia, pomicdzy Zamawiajacym a Wykonawca, bcda prowadzone w PLN lub
w EURO.

4) Rdz. XIV
wprowadza Pla 7: Przed przystapieniem do ocenv ofert w kryterium CENA Zatnawiajacy

cent podana w EURO przeliczy na PLN wedlug §redniego kursu EURO NBP z dnia otwarcia ofcrt.

5) Zalacznik nr 5 do SIVVZ — wzOr umowy. § 2 ust. 1 oraz § 6 ust. 1, 3, 4.

Przed zmiany:
§2

1. ZAMAWIAJACY zaplaci za rcalizacjc przcdmiotu Umowy kwotg: 	 	  PLN brutto
(slownic: 	  zl. 	  groszy).

§6
I. WYKONAWCA zaplaci kare umowna w wysokoSci 0.1% za kaZdy dzieti operinienia w realizacji
przedmiott, umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek. nie wiccej jednak nil. 10% wartosci umowy
wskazancj w § 2 ust. 1 Umowy

3. Z wylaczentem przypadku, o ktOrym mowa w ust. 2, za odstapicnic od niniejszej umowy przez jedna
ze stron. strona po ktOrej lea przyczyny odstapienia zaplaci drugiej stronic karc umowna w Nvysokoki
10% cent' brutto okrc§lonej w § 2 ust. 1 umowy.

4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminic 20 dni roboczych od uplvwu tenninu
ustalonego w § 3 ust. I umowy. ZAMAW1AJACY bcdzie uprawniony do odstapienia umow y bez
wyznaczania dodatkowcgo terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zaplaci ZAMAWIAJACEMU
kart umowna w wysokoki 10% ccny brutto okrc§lonej w § 2 ust. 1 umowy.

Po zmianie:
§2

1. ZAMAWIAJACY zaplaci za rcalizacjc przcdmiotu Umowy kwote: 	  PLN lub
EURO bnitto/ netto (slownic: 	 	 	  zl. 	  groszy).

§6
1. WYKONAWCA zaplaci kart umowna w wysokoki 0.1% za kaZdy dzien opOZnienia w realizacji
przcdmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek, nie wiccej jcdnak niZ 5 % wartosci umowy
wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy

Projekt „Centrum Nanotechnologii Pofitechniki Gdanskiej" wspOffinansowany przez Unie Europejska
ze rodiaSw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko.

Wartod dofinansowania — 73 664 000 zl.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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Z wylaczeniem przypadku. o ktOryrn mowa w ust. 2, za odstapienie od ninicjszej umowy przez jednq
ze stron. strona po ktOrej leZa przyczyny odstapicnia zaplaci drugicj stronic kare umowna w wysokoki
5 % ceny brutto okreSlonej w § 2 ust. 1 UMOWy.

W przypadku niewykonania przcdmiotu Umowy w tenninie 20 dni roboczych od uplywu terminu
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJACY bcdzie uprawniony do odstapicnia umowy bez
wyznacz.ania dodatkowego tcnninu. WYKONAWCA w tym przypadku zaplaci ZAMAWIAJACEMU
kart umowna w wysokoki 5 % ccny bnuto okreSlonej w § 2 ust. 1 wnowy.

Pm% yisze zmiany stanowia integralna ezek SIWZ.

cross nik Zamawiajacego

lub osoba upowainiona)

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej" wspOlfinansowany przez Unie Europejska
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