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 Dziekan   
 
L.dz. WETI/ 3042/2017                                                                                                      Gdańsk, dnia 16.10.2017 r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

                                                                                                      ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.10.2017 r. nr ogłoszenia 598737-N-2017 

i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl 
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 w postępowaniu nr CRZP/192/009/D/17 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę przyrządów pomiarowych ( wielokanałowego rejestratora sygnałów 
analogowych) dla KSEM  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuje, iż dokonuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1) Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy  uzyskuje brzmienie zgodne ze wzorem „ wzór umowy 

zmodyfikowany” – w załączeniu. 

 

2) SIWZ sekcja III, pkt 3.9 otrzymuje brzmienie:  

Gwarancja na przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach obejmuje okres minimum 12 miesięcy 

na sprzęt oraz 90 dni na nośniki ze sterownikami. Wykonawca może udzielić gwarancji na okres 

dłuższy. Wykonawca  określa okres gwarancji w formularzu oferty. 

 

3) SIWZ sekcja XII, pkt. 12.14, 12.16 otrzymuje brzmienie: 

(…..) Nie otwierać przed dniem: 19/10/2017 przed godziną 12.30 

 

4) SIWZ sekcja XIII, pkt 13.1 b) otrzymuje brzmienie: 

(….)  termin składania ofert : do dnia 19 października 2017 r. do godz. 12.00 

 

5) SIWZ sekcja XIII, pkt 13.2 b) otrzymuje brzmienie: 

(….)  termin otwarcia  ofert : do dnia 19 października 2017 r. do godz. 12.30 

 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  



 
 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 
 

 
   
 
Załączniki: 

1) SIWZ – zmodyfikowany 
2) Załącznik nr 5 – wzór umowy zmodyfikowany 


