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 Dziekan   
  
 
L.dz. WETI/1070/2015                                                                        Gdańsk, dnia 31.03.2015 r. 

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
     ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 23.03.2015 r. nr ogłoszenia 64322-2015 
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl 

oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 w postępowaniu nr CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów 
wielokanałowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 
nr postępowania CRZP/86/009/D/15. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:: 
 
1. Załącznik nr II do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany – Załącznik nr II do SIWZ – „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany”. 

 
2. W rozdziale X SIWZ Sposób przygotowania ofert w pkt. 17 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 w następujący sposób:  
Oferta na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów 
wielokanałowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej,  
NR CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15 Nie otwierać przed dniem 01.04.2015 r. 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 w następujący sposób:  
Oferta na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów 
wielokanałowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej,  
NR CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15 Nie otwierać przed dniem 03.04.2015 r. godz. 9.30 

 
3. W rozdziale XI pkt. 3 SIWZ Miejsce, termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który 
otrzymuje brzmienie: 
 
Przed zmianą: 
Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2015 r. godz. 12.00. 
 
Po zmianie: 
Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2015 r. godz. 9.00. 
 
4. W rozdziale XI pkt. 5 SIWZ Miejsce, termin składania i otwarcia ofert, zmienia się zapis, który 
otrzymuje brzmienie: 
 
Przed zmianą: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2015 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 03.04.2015 r. godz. 9.30 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.  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 

 

 
 

Załączniki: 
1) Załącznik nr II do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany 

 
 
 
 
 
 


