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Gdańsk, dnia 16.09.2013 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

pod numerem 366938 - 2013 z dnia  10.09.2013,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę książek do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej                
w 2013 roku (4) 

CRZP: ZP /358/030/D/13 
 

 
 

ZMIANA   TREŚCI   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 2013 r. poz. 907), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 
we wzorze umowy 

• w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej książek 
wydawanych w wersji drukowanej lub elektronicznej, określonych opisem bibliograficznym: autor, 
tytuł, nr edycji, miejsce i rok wydania, ISBN lub ISSN, w jednym lub kilku egzemplarzach.”  

 

• ust. 1 w § 2 otrzymuje brzmienie: 
„1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy *:  
Część 1: książki krajowe – 28 dni od daty zawarcia umowy 
Część 2: książki zagraniczne dla BG PG – 60 dni od daty zawarcia umowy 
Część 3: książki zagraniczne dla jednostek PG – 60 dni od daty zawarcia umowy 
Część 4: książki zagraniczne dla WA w ramach projektu – 60 dni od daty zawarcia umowy 
Część 5: książki zagraniczne dla WCH w ramach projektu – 60 dni od daty zawarcia umowy.” 

 

•  ust. 2, 6 i 8 w § 3 otrzymuje brzmienie:   
„2. O gotowości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 
Zamawiającego telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.”  

„6. Wykonawca będzie dostarczał książki objęte przedmiotem umowy w nienaruszonych 
opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem 
czynników atmosferycznych. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, wówczas 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru dostarczonych książek do czasu usunięcia 
wad.” 



 „8. Jeżeli z uwagi na specyfikę lub złożoność naprawy usunięcie defektu technicznego lub 
wymiana książki w terminie wskazanym w ust. 7 a), b), c), d) lub e) nie jest możliwa, Wykonawca 
pisemnie, drogą elektroniczną lub faxem uzgodni inny termin z osobą odpowiedzialną za realizację 
umowy po stronie Zamawiającego. W przypadku nie  podjęcia naprawy przez Wykonawcę, 
Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zwrot kosztów naprawy dokonanej u innego Wykonawcy 
na jego koszt.” 
 

• ust. 4 § 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Strony ustalają, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
faktur po odebraniu partii przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Przy wystawianiu faktur Wykonawca 
winien posiłkować się danymi zawartymi w załącznikach nr A i B do umowy, opisanymi                          
w § 3 ust. 4.” 

 

• ust. 1 § 5 otrzymuje brzmienie:  
 „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za każdy dzień opóźnienia w dostawie poszczególnych pozycji, licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu realizacji dostawy, wyszczególnionego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy                  
– w wysokości 5 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy książek, których opóźnienie 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, aż do dostawy włącznie; 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w wymianie niewłaściwego 
egzemplarza na zamawiany – w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy 
danego towaru za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów wskazanych w § 3 ust. 7 
umowy aż do dostawy prawidłowego i wolnego od wad towaru.” 

 

• w § 6 wstawiono ust. 7 o brzmieniu:  
„7. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy.” 

 
W załączeniu:  
- wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji, uwzględniający dokonane zmiany. 


