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 Dział Zamówień Publicznych 
   

Gdańsk, dnia 28.01.2014 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

pod numerem 521408-2013 z dnia 16.12.2013,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie kolektorów słonecznych i napisu świetlnego na dachu 
Środkowej części budynku Centrum Sportu Akademickiego  Politechniki Gdańskiej   

CRZP: ZP /490/055/R/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 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że 
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji  

• ust. 1 § 3  

brzmiący: 

„1. Wartość wynagrodzenia umownego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze  
     złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości brutto z podatkiem VAT:  
     .......................................................................................................................................... 

        słownie (brutto) ................................................................................................................ . 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wartość wynagrodzenia umownego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy,  
      zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości brutto  
      z podatkiem VAT: ....................................................................................................... 

            słownie (brutto) .................................................................................. złote …/100, 

w tym ……………….……. zł brutto słownie ………..……………………….. złote …/100  

za  wykonanie napisu świetlnego 
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•  ust. 2 § 5  

mający brzmienie: 

„2. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z zatwierdzonym     
     protokołem zaawansowania robót, do łącznej wysokości 90% wartości robót, o której mowa  
     w § 3 ust. 1.”  

Otrzymuje brzmienie: 

„2. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie  
      z zatwierdzonym protokołem zaawansowania robót, do łącznej wysokości 90%  
      wartości robót, o której mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura  
      zostanie wystawiona nie wcześniej niż w miesiącu lipcu 2014 r.”  
 
 

w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji  

• zapis  

brzmiący: 

„… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia, za cenę 

 brutto   ............................................................... „ 

otrzymuje brzmienie: 

„… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji   
istotnych warunków zamówienia, za cenę 

 brutto   .......................................................  

 w tym:  

 za wykonanie napisu świetlnego  ……………………………………………. „ 

 
W załączeniu  
1) wzór umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji – uwzględniający dokonaną zmianę, 
2) formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji – uwzględniający dokonaną zmianę.   
 

 
 
 Z wyrazami szacunku 


