
Gdańsk, dnia 17.08.2011r. 
   
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ZP/290/008/D/11 prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z montażem 
 
     Zmiana treści SIWZ 
Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 25/26/2010r. Nr 113, poz. 759) z późniejszymi 
zmianami dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia tabela nr 1 pkt.5 komputer zmienia się zapis 
Przed zmianą: 
Wydajność 
Procesor 4-rdzeniowy (minimum 8-wątkowy), z wbudowaną kartą graficzną: procesor 
powinien w testach PCMark05 osiągać minimum 11 100 punktów, a w teście 3DmarkVantage 
minimum 20300 punkty 
Po zmianie: 
Procesor 4-rdzeniowy (minimum 8-wątkowy): procesor powinien w testach PCMark05 
osiągać minimum 11 100 punktów, a w teście 3DmarkVantage minimum 20300 punkty 
 
W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia tabela nr 2 pkt.3 komputer zmienia się zapis 
Przed zmianą: 
Pamięć  RAM – 12 GB 
minimum 12 GB pamięci DDR3 w organizacji 3x2 GB, skonfigurowane do pracy w trybie 3 
–kanałowym 
Po zmianie: 
Pamięć  RAM – 12 GB 
minimum 12 GB pamięci DDR3 w organizacji 3x4 GB, skonfigurowane do pracy w trybie 3 
–kanałowym 
 
W rozdziale XIV. Miejsce oraz termin składania ofert 
Przed zmianą: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Chemiczny, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemia A pok. 312. Oferty 
można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 – 15.00 
Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2011r. o godzinie 10:00 
Po zmianie: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Chemiczny, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemia A pok. 312. Oferty 
można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 – 15.00 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2011r. o godzinie 10:00 
 
W rozdziale  XV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
Przed zmianą: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2011r. o godzinie 10:30 
Po zmianie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2011r. o godzinie 10:30 
 


