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 Dziekan   
  
L.dz. WETI/1421/2019                                                                                                           Gdańsk, dnia 23.04.2019 r. 

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym 
 w BZP nr 538225-N-2019 w dniu 16/04/2019 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl 
 oraz w siedzibie zamawiającego 

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI 
w postępowaniu nr CRZP/101/009/D/19, ZP/32/WETI/19 

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
serwerów z kartami graficznymi wspierającymi technologię śledzenia promieni i architekturę CUDA dla 
KSMM WETI PG”. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
informuje, iż w dniu 19.04.2019 r. otrzymał zapytania od Wykonawcy: 
 

Pytanie 1 :  
Poz. 1 serwer nr 1  
Czy Zamawiający dopuści obudowę o wymiarach 577mm x 243 mm x 585 mm ? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 2 :  
Poz. 2 serwer nr 2  
Czy Zamawiający dopuści obudowę o wymiarach 577mm x 243 mm x 585 mm ? 
Odpowiedź: 
Tak. 
   

MODYFIKACJA  SIWZ 
Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany w treści SIWZ  
 
Zmiana nr 1 – w opisie przedmiotu zamówienia 
Zamawiający zmienia treść  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ.  
  
Zmiana nr 2.1 
W rozdziale XII ust. 12.14  otrzymuje brzmienie: 
(….)Nie otwierać przed dniem 06/05/2019 przed godz. 12.30. 
 
Zmiana nr 2.2 
W rozdziale XII ust. 12.16  otrzymuje brzmienie: 
(….)Nie otwierać przed dniem 06/05/2019 przed godz. 12.30. 
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Zmiana nr 2.3 
W rozdziale XIII ust. 1 pkt b)  otrzymuje brzmienie: 
(…)termin składania ofert: do dnia  06.05.2019 r., do godz. 12:00 
 
Zmiana nr 2.4 
W rozdziale XIII ust. 2 pkt b)  otrzymuje brzmienie: 
(…)termin otwarcia ofert: w dniu  06.05.2019 r.  o godz. 12.30 
 
Załącznik do Zmiany treści SIWZ: 

1) Załącznik nr 6 do SIWZ – opis szczegółowy - zmodyfikowany 
 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert ulega zmianie. 
 
 
 
 

       


