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Gdańsk, dnia 18 czerwca 2010 r. 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 

223, poz. 1655, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr CRZP/338/050/D/10, na dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń 

multimedialnych do sal audytoryjnych nr 215 i 222 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej  

w ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, dokonuje się następujących zmian 

w SIWZ: 

 

1. Zmianie ulega treść zapisu w Rozdziale III ust. 1 SIWZ: 

 

Dotychczasowy zapis:  

„Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 01 lipca 2010 r.  Warunki  dostawy 

oraz instalacji przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz  

z głównym Wykonawcą prowadzącym prace remontowe w salach audytoryjnych, zlokalizowanej  

w budynku A Wydziału Chemicznego. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem 

umowy przewiduje się na dzień 30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac 

remontowych. W przypadku przedłużenia ww. prac remontowych termin realizacji zamówienia 

zostanie odpowiednio przesunięty.” 

 

Nowy zapis:  

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 05 lipca 2010 r.  

2. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy, a także dokonania prac opisanych  

w Rozdziale II pkt 8-12 SIWZ Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 

30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac. W przypadku przedłużenia 

tych prac termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.”  

 

2. Jednocześnie zmianie ulega zapis § 2 „Termin realizacji” umowy: 

 

Dotychczasowy zapis: 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 01 lipca 2010 r.   

2. Warunki  dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

oraz z głównym Wykonawcą prowadzącym prace remontowe w salach audytoryjnych, 

zlokalizowanej w budynku A Wydziału Chemicznego.  

3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 

30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac adaptacyjnych. W przypadku 

przedłużenia ww. prac remontowych termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio 

przesunięty.  

 

Nowy zapis: 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 05 lipca 2010 r.  

2. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy, a także dokonania prac opisanych  

w Rozdziale II pkt 8-12 SIWZ Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  
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3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 

30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac. W przypadku przedłużenia 

tych prac termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.” 

 

3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty z 23 czerwca 

2010 r. godz. 09
30

, na dzień 25 czerwca 2010 r. godz. 09
00

, natomiast termin otwarcia ofert 

zostaje przesunięty z dnia 23 czerwca 2010 r. godz. 10
00

, na dzień 25 czerwca 2010 r. godz. 09
30

. 

Ze względu na powyższe zmianie ulega część zapisu Rozdziału IX pkt 20 SIWZ: 

Zdanie „Nie otwierać przed dniem 23 czerwca 2010 r. godz. 10.00” zmienia się na „nie otwierać 

przed dniem 25 czerwca 2010 r. godz. 09
30

. 

 

4. Wykreśla się w Rozdziale II  po punkcie 14 w treści dotyczącej Wspólnego Słownika Zamówień 

poniższe pozycje: 

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 

aparatura powielająca 

32330000-5 aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 

 

5. W załączniku nr 8 do SIWZ wykreśla się następujący akapit: 

UWAGA:  

Ze względu na zabytkowy charakter sali montaż wykonywany będzie pod kontrolą konserwatora 

zabytków. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem montażu 

urządzeń. Po oględzinach należy sporządzić odpowiednią notatkę, w której opisane będą 

czynności niezbędne do wykonania montażu. Notatkę należy załączyć do składanej oferty pod 

rygorem nieważności złożonej oferty. 

 

6. W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli w pozycjach 38 oraz 39 wyraz „szkolenie” zastępuje się 

wyrazem „instruktaż”. 

 

7. Analogicznie w załączniku nr 8 do SIWZ w kolumnie 1 oraz 2 w pozycjach 38 oraz 39 wyraz 

„szkolenie” zastępuje się wyrazem „instruktaż”. 
 

8. W Rozdziale II SIWZ dopisuje się punkt 6 o następującej treści: „Zamawiający zaleca, aby każdy 

z wykonawców zapoznał się z miejscem instalacji sprzętu multimedialnego poprzez 

przeprowadzenie wizji lokalnej. Informację o przeprowadzeniu wizji należy wpisać do 

formularza ofertowego.” 

 

9. Dodatkowo w formularzu „Oferta” Zamawiający po punkcie 9 dopisuje punkt 10 o treści: 

„Oświadczamy, że wizja lokalna nie została / została * przeprowadzona w dniu 

……………………… z udziałem przedstawiciela Zamawiającego 

……………………………………………………………” 

Dotychczasowy pkt 10 otrzymuje nr 11. Wyjaśnienie odnośnika: * – niepotrzebne skreślić. 

 
 
        ZATWIERDZIŁ 
 

  Kanclerz PG 
 
 


