
  

 

   

Gdańsk, 20.12.2017 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

pod numerem 628389-N-2017 z dnia  07.12.2017,  

 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz 
Politechniki Gdańskiej 

CRZP: ZP /228/055/U/17 
 

 

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 2017 r. poz. 1579), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

we wzorze umowy  

 w § 6 Kary umowne, ppkt 3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3) za opóźnienie w usunięciu awarii – w wysokości 1 % wartości brutto opłaty abonamentowej 

za dane łącze, określonej w formularzu rzeczowo-cenowym na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej, za każdy dzień 

opóźnienia; 

 

 w § 6 Kary umowne, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego 
noty obciążeniowej. 
 

 w § 6 Kary umowne, dodano ust. 8 o brzmieniu: 

8. Łączna wysokość wszystkich kar umownych, bonifikat i potraceń do zapłaty których może być 

zobowiązany wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 
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 w § 6 Kary umowne, dodano ust. 9 o brzmieniu: 

9. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach    

i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 

2014 r.   w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 284). 

 

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje 

przedłużenia terminu składania ofert.  

W załączeniu wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji, uwzględniający dokonane zmiany     

w treści.  

 

 

  Z wyrazami szacunku 

 

 


