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Gdańsk, dnia 12.06.2019r. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA 
ZP/138/008/D/19 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

sukcesywną dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych do 
Magazynu Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 
2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny dokonał 
zmiany treści SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ) w następującym zakresie: 

 

Przed zmianą: 

§2 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

podane na fakturze. 

 

Po zmianie: 

§2 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. 

 

 

Przed zmianą: 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności co pierwsze nastąpi. 

2.Dostawy będą realizowane w godzinach od 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
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Po zmianie: 

 

§ 3 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności co pierwsze nastąpi. 

2.Dostawy będą realizowane w godzinach od 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

3.Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Politechnika Gdańska, Magazyn Wydziału Chemicznego, budynek 

nr. 8, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

4.Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawcę bądź przedstawiciela firmy kurierskiej czy 

transportowej w innym niż wskazane w ust.3 miejscu, w szczególności w Kancelarii Głównej PG, 

traktowany będzie jako dostarczony niezgodnie z umową i Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z 

tym związane, przewidziane w niniejszej umowie oraz koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 

z przemieszczeniem przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego w §3 ust.3.  

 

 

Przed zmianą: 

§ 6 

KARY UMOWNE 

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie do 7 

dni od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od 

umowy, tj. rażącego naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania umowy z należytą 

starannością przez Wykonawcę. 

5.Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od momentu wystawienia 

noty dotyczącej kary umownej przez Zamawiającego. 

 

Po zmianie: 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 

4.Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od momentu wystawienia 

noty dotyczącej kary umownej przez Zamawiającego. 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 


