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POLITECHNIKA  GDAŃSKA 

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

               Gdańsk, dnia 27.08.2012r. 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/306/025/D/12 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ścianki reklamowej dla 
Centrum Usług Informatycznych . 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

W rozdziale III SIWZ  „Przedmiot zamówienia i jego opis”, w wierszu „w zestawie”, 

zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

Ścianka pakowana w kufer - parametry techniczne 

(…..)  

W zestawie   konstrukcja ścianki 

 komplet paneli graficznych na ściankę 

 kufer transportowy z panelem graficznym  

 plastikowy blat 

 2 halogeny w technologii LED  

 szyny/listwy magnetyczne 

 instrukcja montażu i demontażu ścianki 

(…...)  

Po zmianie: 

Ścianka pakowana w kufer - parametry techniczne 

(…..)  

W zestawie   konstrukcja ścianki 

 komplet paneli graficznych na ściankę 

 kufer transportowy z panelem graficznym  

 plastikowy lub drewniany blat 

 2 halogeny lub lampy halogenowe w technologii LED  

 szyny/listwy magnetyczne 

 instrukcja montażu i demontażu ścianki 

(…...)  
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W rozdziale XI SIWZ  „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, pkt 3, zmienia 

się zapis : 

Przed zmianą: 

Termin składania ofert upływa 29.08.2012 r. o godzinie 11:00 

Po zmianie: 

Termin składania ofert upływa 30.08.2012 r. o godzinie 11:00 

W rozdziale XI SIWZ  „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, pkt 5, zmienia 

się zapis : 

Przed zmianą: 

Koperta powinna być oznaczona, nazwą (firmy) oraz adresem Wykonawcy i zaadresowana 
jak poniżej: 
Politechnika Gdańska 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 212 
ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz 
oraz opisana "Dostawa ścianki reklamowej dla Centrum Usług Informatycznych. Nie otwierać 
przed 29.08.2012r.  godz. 11:30. ZP/306/025/D/12”. 

Po zmianie: 

Koperta powinna być oznaczona, nazwą (firmy) oraz adresem Wykonawcy i zaadresowana 
jak poniżej: 
Politechnika Gdańska 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 212 
ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz 
oraz opisana "Dostawa ścianki reklamowej dla Centrum Usług Informatycznych. Nie otwierać 
przed 30.08.2012r.  godz. 11:30. ZP/306/025/D/12”. 

W załączniku nr 4 do SIWZ  „Umowa dostawy”, § 6 ust. 2 zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy spowodowaną wystąpieniem 
siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia). 
Po zmianie: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy spowodowaną wystąpieniem 
siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia), w szczególności: klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy 
transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których 
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie 
przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 

W rozdziale XI SIWZ  „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, pkt 9, zmienia 

się zapis : 

Przed zmianą: 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w Gmachu Głównym, pok.  

nr 265 w dniu 29.08.2012 r. o godzinie 11:30. 
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Po zmianie: 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w Gmachu Głównym, pok.  
nr 265 w dniu 30.08.2012 r. o godzinie 11:30. 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

 ……………........................................ 

     (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


