
Gdańsk, dnia 11.09.2013 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
        ogłoszonym w Biuletynie ZP 

w dniu 05.09.2013r. nr ogłoszenia 360546-2013 
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl 

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) w post ępowaniu nr CRZP/348/009/D/13 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Tel ekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gda ńskiej, nr postępowania CRZP/348/009/D/13. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 907) informuje, iż dokonuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
 
 
1. W rozdziale III pkt. 1 SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia Część III – Wielokanałowy multimetr 

wymagania techniczne zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie : 
 
Przed zmianą: 

• pomiar rezystancji - zakresy od 1 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość 
pomiaru 100 uOhm na zakresie 1 Ohm) 

 
Po zmianie: 

• pomiar rezystancji - zakresy od 100 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry 
(rozdzielczość pomiaru 100 uOhm na zakresie 100 Ohm) 

 
 
2. Ulega zmianie załącznik nr 6 III do SIWZ (Opis oferowanego przedmiotu zamówienia ), który 
otrzymuje brzmienie: 
 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 III do SIWZ 
 
 
 

…………………….…………    …………………., dnia …………… 2013r. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
Nr postępowania: ZP/58/WETI/2013 
CRZP/348/009/D/13 
 

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
Wymagane parametry techniczne 
 

Parametry techniczne 
oferowanego przedmiotu 
zamówienia lub potwierdzenie 
spełniania wymagań poprzez 
wpisanie słowa „TAK”, 
producent oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 

Wielokanałowy multimetr – 1 sztuka 
producent: ............................................ 
typ: ....................................................... 
model:.................................................... 
Przyrząd musi umożliwiać podstawowe pomiary elektryczne 
wielokanałowo w tym,  pomiar napięcia, prądu, rezystancji.  

 

Dane techniczne: 
• pomiar napięcia DC - zakresy od 100 mV do 1000 V z 

rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość napięciowa 0.1 uV 
na zakresie 100 mV). 

 

• pomiar rezystancji - zakresy od 100 Ohm do 100 MOhmów z 
rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość pomiaru 100 uOhm 
na zakresie 100 Ohm) 

 

• pomiar prądu DC - zakresy od 20 mA do 3 A z 
rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość prądowa 10nA na 
zakresie 20 mA). 

 

• szybkość pomiaru napięcia z wielu kanałów przez interfejs 
cyfrowy  z rozdzielczością 5.5 cyfry – min. 75 pomiarów/s. 

 

• ilość kanałów – dla prądu i napięcia  - 80 kanałów, dla 
rezystancji 40 kanałów w opcji pomiarów 4 elektrodowych. 

 

• interfejsy cyfrowe umożliwiające sterowanie i  akwizycję 
danych– Ethernet, RS-232. 

 

 
W związku z wprowadzeniem zmian Zmawiający przedłuża termin składania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. W rozdziale X pkt. 19 SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert  zmienia się zapis, który 
otrzymuje brzmienie : 
 
Przed zmianą: 
 
Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, 
uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być 
zaadresowane:  
 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  i opisane:  
OFERTA na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, CRZP/348/009/D/13 
Nie otwierać przed dniem 13.09.2013r. godz. 12.30 

 
Po zmianie: 
 

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, 
uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być 
zaadresowane:  
 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk i opisane:  
OFERTA na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, CRZP/348/009/D/13 
Nie otwierać przed dniem 19.09.2013r. godz. 12.30 

 

4.W rozdziale XI pkt. 3 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który 
otrzymuje brzmienie : 
 
Przed zmianą: 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2013 r. godz. 12.00. 
 

Po zmianie: 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2013 r. godz. 12.00. 
 
5.W rozdziale XI pkt. 5 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który 
otrzymuje brzmienie : 
 
Przed zmianą: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2013 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, stary 
budynek I piętro, pokój nr 128. 
 
Po zmianie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2013 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, stary 
budynek I piętro, pokój nr 128. 
 



Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. 

 

 


