
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 356942-2015 z dnia 2015-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1. Nazwa zamówienia: Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania 

ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych 

Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostęp do aktualizacji... 

Termin składania ofert: 2016-01-11  

 

Numer ogłoszenia: 1181 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 356942 - 2015 data 30.12.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 

3472400, fax. 58 3472913. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający 

przewiduje możliwość następujących zmian istotnych postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a)zmiany stawki podatku VAT - dopuszcza się możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) 

w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony nie mogły przewidzieć w 

momencie podpisania umowy); b)zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych 

stron umowy; c)wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający 

przewiduje możliwość następujących zmian istotnych postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a)zmiany stawki podatku VAT - dopuszcza się możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) 

w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony nie mogły przewidzieć w 

momencie podpisania umowy); b)zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych 

stron umowy;. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356942&rok=2015-12-30


 W ogłoszeniu jest: 11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział 

Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk. 

 W ogłoszeniu powinno być: 14.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika 

Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: 1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 11.01.2016 r. o godz. 10:30 w 

siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach Główny pok. 257, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 2. Numer referencyjny nadany przez 

Zamawiającego: ZP/411/055/U/15.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 14.01.2016 r. o 

godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 

Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, 2. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/411/055/U/15.. 

 
 


