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ZP/36/014/D/17                       Gdańsk, dnia 17.03.2017 

 

         

 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  

3 oscyloskopów cyfrowych oraz 4 multimetrów stołowych dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  

13.03.2017 r. pod numerem 42188-2017. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego - Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

powołując się na art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu 

zamówienia dla części 3 poprzez zwiększenie ilości sztuk zamawianych urządzeń. 

W wyniku dokonanych zmian korekcie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

 

w rozdziale III SIWZ pkt. 2.3 o treści: 

 

część 3 – dostawa oscyloskopu cyfrowego 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego (1 szt.) dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej  

w załączniku 4 do SIWZ. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

część 3 – dostawa 2 oscyloskopów cyfrowych 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopów cyfrowych (2 szt.) dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej  

w załączniku 4 do SIWZ. 

 

w umowie dla części 3 nagłówek o treści: 

 

UMOWA NR ZP/36/014/D/17/3 

NA DOSTAWĘ  OSCYLOSKOPU CYFROWEGO 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

UMOWA NR ZP/36/014/D/17/3 

NA DOSTAWĘ 2 OSCYLOSKOPÓW CYFROWYCH 
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w umowie dla części 3 zapis o treści: 

 

który został wyłoniony w części 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 

ZP/36/014/D/17, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), 

dalej jako ustawa Pzp, na dostawę oscyloskopu cyfrowego. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

który został wyłoniony w części 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 

ZP/36/014/D/17, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), 

dalej jako ustawa Pzp, na dostawę 2 oscyloskopów cyfrowych. 

 

w § 1 pkt. 1 umowy dla części 3 zapis o treści: 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr …. do SIWZ oraz 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 

i będącymi jej integralną częścią. 

 

otrzymuje brzmienie: 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oscyloskopów cyfrowych (2 szt.) dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr …. 

do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej 

umowy i będącymi jej integralną częścią. 

 

w formularzu ofertowym zapis o treści: 

 

dla części 3 – dostawa oscyloskopu cyfrowego 

 

otrzymuje brzmienie: 

dla części 3 – dostawa 2 oscyloskopów cyfrowych 

 

w załączniku nr 4 do SIWZ zapis o treści: 

 

część 3 – dostawa oscyloskopu cyfrowego 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego (1 szt.) dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, o następujących parametrach: 

 

otrzymuje brzmienie: 

część 3 – dostawa 2 oscyloskopów cyfrowych 
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopów cyfrowych (2 szt.) dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, o następujących parametrach: 

 

Poza ww. zmianami Zamawiający modyfikuje również nazwę postępowania poprzez zamianę 

dotychczasowej nazwy: 

 

Dostawa 2 oscyloskopów cyfrowych oraz 4 multimetrów stołowych dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

 

na następującą: 

 

Dostawa 3 oscyloskopów cyfrowych oraz 4 multimetrów stołowych dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

 

W związku z dokonanymi modyfikacjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

zmianie ulega także termin składania oraz termin otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert ustala się na 28.03.2017 roku godzinę 11:00, natomiast termin 

otwarcia ofert na 28.03.2017 roku na godzinę 11:15. 

Mając powyższe na uwadze dokonuje się stosownych zmian w rozdziale XIII oraz w punktach 

XIV.1 i XIV.5 SIWZ. W załączeniu tekst SIWZ z uwzględnieniem dokonanych zmian. 

 

 

 

 

 

 

/-/ Dziekan 

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI 

I AUTOMATYKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 


