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Gdańsk, dnia 25.05.2020 r. 
 
 

Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 

 
ZMIANA TREŚCI Ogłoszenia  z dn. 18.05.2020 r. 

w postępowaniu nr ZZ/467/009/D/2020 
 
dotyczy: Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę płyt diamentowych na potrzeby Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

1) w treści Załącznika nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – wzór oferty. 

Było: 

Akceptujemy warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po dokonaniu 
odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
 

Po zmianie jest: 

Akceptujemy warunki płatności:  
1. Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczka może zostać 

udzielona do wysokości 100% wysokości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1. Zaliczka zostanie 
wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT 
przez wykonawcę. 

2. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez wykonawcę umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, otrzymana zaliczka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania 
umowy.  Zamawiający może żądać ponadto naprawienia szkody lub kar umownych.  

 

2) w treści Załącznika nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – wzór umowy. 

Było: 

4. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku zamawiającego.  
 

http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,95,zaliczka.html
http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,95,zaliczka.html


2 
 

Po zmianie jest: 

4.Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczka może zostać 
udzielona do wysokości 100% wysokości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1. Zaliczka zostanie 
wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT 
przez wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez wykonawcę umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, otrzymana zaliczka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania 
umowy.  Zamawiający może żądać ponadto naprawienia szkody lub kar umownych.  

 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: https://dzp.pg.edu.pl/ zmodyfikowany załącznik nr 2 wzór oferty oraz 
załącznik nr 3 wzór umowy. 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu oraz 
będą wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek 
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