Numer ogłoszenia: 277662 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267752 - 2011 data 31.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj.
pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


















Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: A2.1. Aktywacje głosowe istniejące - konieczność zachowania
dotychczasowego numeru: - 259 szt. w tym: 255 w sieci T-Mobile, 3 w sieci PLUS GSM, 1 w sieci
ORANGE.
W ogłoszeniu powinno być: A.2.1 Aktywacje głosowe istniejące - konieczność zachowania
dotychczasowego numeru: - 238 szt. w tym: 234 w sieci T-Mobile, 3 w sieci PLUS GSM, 1 w sieci
ORANGE..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu aparatów
telefonicznych grupy B na rzecz aparatów grupy E..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu aparatów
telefonicznych grupy B na rzecz aparatów grupy D (maksymalnie 4 szt) i/lub E (maksymalnie 20
szt)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: 3.6.W maksymalnym okresie 7 dni roboczych od podpisania umowy
Wykonawca dostarczy zamawiającemu do celów testowych, po jednej sztuce każdego
z oferowanych modeli we wszystkich grupach tj. A, B, C, D, E i F. Zwrot urządzeń Wykonawcy
nastąpi w terminie 14 dni od ich przekazania Zamawiającemu..
W ogłoszeniu powinno być: 3.6.W maksymalnym okresie 7 dni roboczych od podpisania
umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu do celów testowych, po jednej sztuce każdego
z oferowanych modeli we wszystkich grupach tj. A, B, C, D, E i F. Zwrot urządzeń Wykonawcy
nastąpi w terminie 14 dni od ich przekazania Zamawiającemu. Termin dostarczenia aparatów
testowych może zostać wydłużony do 14 dni, o ile nie opóźni to uruchomienia ujętej
w harmonogramie aktywacji z zachowaniem numeru i przeniesieniem z sieć ORANGE oraz
aparatem grupy D. Termin uruchomienia tej aktywacji to 1 października 2011.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający ma prawo aktywacji usług (z dostawą kart SIM) bez obowiązku
zakupu urządzeń niezbędnych do ich świadczenia..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający ma prawo aktywacji usług (z dostawą kart SIM) bez
obowiązku zakupu urządzeń niezbędnych do ich świadczenia. Zamawiający przewiduje, że

w zamówieniu podstawowym może zrezygnować z zakupu aparatów, realizując wyłącznie
aktywacje (karty SIM) w liczbie nie przekraczającej 8 sztuk..










Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: 4.2 - Realizowana w ramach opcji dostawa telefonicznych aparatów
komórkowych wraz z akcesoriami i kartą SIM oraz modemów do bezprzewodowej transmisji
danych odbywać się będzie na pisemne, e-mailowe lub fax-owe zamówienie złożone przez
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
Za otrzymanie zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila
lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego. Zamawiający wskaże każdorazowo
uczestnika konsorcjum, którego dane zamówienie dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce
dostawy sprzętu..
W ogłoszeniu powinno być: 4.2 - Realizowana w ramach opcji dostawa telefonicznych
aparatów komórkowych wraz z akcesoriami i kartą SIM oraz modemów do bezprzewodowej
transmisji danych odbywać się będzie na pisemne, e-mailowe lub fax-owe zamówienie złożone
przez Zamawiającego, w terminie: a) nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zamówienia - w przypadku realizacji zamówienia do 4 sztuk w tym samym czasie b) a) nie
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia - w przypadku realizacji
zamówienia powyżej 4 sztuk w tym samym czasie. Za otrzymanie zamówienia uważane będzie
potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu
poleconego. Zamawiający wskaże każdorazowo uczestnika konsorcjum, którego dane
zamówienie dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce dostawy sprzętu..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział
Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 213, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział
Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 213, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk..

