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Gdańsk, dnia 11.10.2019 r. 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem 

terenu w ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS 

(Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadził zmiany polegające na 

udostępnieniu pod linkiem 

https://pliki.task.gda.pl/s/SFp4ijQN3xrogMn  

następujących zmian dokumentacji projektowej: 

 

ZMIANA nr 6: 
część 1.1 Projekt architektoniczny budynku 

• dotychczasowy pdf/'STOS opis do PW architektury.pdf'  
• zostaje zastąpiony dokumentem: 'STOS opis do PW architektury rew.25.09.2019.pdf' 

Zmiany polegają na dostosowaniu opisu etapowania do pozostałych dokumentów. 
 

ZMIANA nr 7: 
część 4.1 Zasilanie obiektu i rozdział energii 
Udostępniona dokumentacja jest erratą części 4.1 projektu i zawiera uaktualniony podział na 
zamówienie podstawowe oraz opcje, zgodny z dostarczonymi wcześniej przedmiarami. Zmieniona też 
została numeracja niektórych rysunków. Poniżej jest lista plików, w których mogą się znajdować 
różnice, a szczególnie istotne pliki są wytłuszczone z zaznaczeniem zmian. 

• doc/ 
• 'BUP199_PW_4.1_OTE_01_zasilanie i rozdzial.pdf' 

▪ podział inwestycji na etapy w p.2 oraz ewentualne konsekwencje tych zmian w 
treści dokumentu. 

• 'BUP199_PW_4.1_OTE_02_ZMT_zasilanie i rozdzial.pdf' 
▪ dostosowanie zestawienia do przedmiarów i obowiązującego podziału na etapy w 

p.2 
• BUP199_PW_4.1_OTE_04_WLZ.pdf 

▪ Dokumentu nie było w poprzedniej rewizji projektu 
• 'BUP199_PW_4.1_OTE_06_tabela selektywnosci AC.pdf' 

▪ Dokumentu nie było w poprzedniej rewizji projektu 
 

https://pliki.task.gda.pl/s/SFp4ijQN3xrogMn
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• pdf/ 
• BUP199_PW_E101_sila_-2.pdf 
• BUP199_PW_E102_sila_-1.pdf 
• BUP199_PW_E103_sila_0.pdf 
• BUP199_PW_E104_sila_antresola.pdf 
• BUP199_PW_E105_sila_1.pdf 
• BUP199_PW_E106_sila_2.pdf 
• BUP199_PW_E107_sila_3.pdf 
• BUP199_PW_E108_sila_dach.pdf 
• 'BUP199_PW_E109_sila_dach nad wentylatornia.pdf' 

• pdf/schematy 
• 'BUP199_PW_E011_schemat zasilania tor A.pdf' 
• 'BUP199_PW_E012_schemat zasilania tor B.pdf' 
• 'BUP199_PW_E013_elewacje rozdzielnic glownych.pdf' 
• BUP199_PW_E018_schemat_PWP.pdf 
• 'BUP199_PW_E019_schemat zasilania_Etap I.pdf' 

▪ nowy schemat, będący rysunkiem dla etapu I 
• 'BUP199_PW_E020_elewacje rozdzielnic glownych_Etap I.pdf' 

▪ nowy schemat, będący rysunkiem dla etapu I 
• BUP199_PW_E051_schemat_RAG2.pdf 
• BUP199_PW_E052_schemat_RAG1.pdf 
• BUP199_PW_E056_schemat_RAA12.pdf 
• BUP199_PW_E059_schemat_RAA2.pdf 
• BUP199_PW_E061_schemat_RAA3.pdf 
• BUP199_PW_E071_schemat_RWG2.pdf 
• BUP199_PW_E072_schemat_RPC.pdf 
• BUP199_PW_E073_schemat_RWK.pdf 
• BUP199_PW_E074_schemat_RWC.pdf 
• BUP199_PW_E081_schemat_RSK.pdf 
• BUP199_PW_E087_schemat_RWB11.pdf 
• BUP199_PW_E089_schemat_RTV.pdf 
• BUP199_PW_E090_schemat_RLPD.pdf 

▪ zmieniona numeracja schematu 
• BUP199_PW_E094_schemat_RAPS.pdf 

▪ zmieniona numeracja schematu 
• specyfikacja/ 

• 'BUP199_PW_4.1_STE_zasilanie i rozdzial.pdf' 
▪ Zawiera skorygowane specyfikacje techniczne 

 

 

 

ZMIANA nr 8: 
część 4.2 Zasilanie generatorowe 

• doc/'BUP199_PW_4.2_OTE_01_zasilanie generatorowe.pdf' 
Zaktualizowany p.2 opisu dotyczący podziału inwestycji na etapy. 

• specyfikacja/'BUP199_PW_4.2_STE_zasilanie generatorowe.pdf' 
Usunięty zapis dotyczący opcji programowego podniesienia generatora 
prądotwórczego oraz drobne poprawki specyfikacji. 

 

ZMIANA nr 9: 
część 4.3 Zasilanie gwarantowane (bezprzerwowe) 
Udostępniona dokumentacja części 4.3 jest erratą projektu i zawiera uaktualniony podział na etapy, 
zgodny z dostarczonymi wcześniej przedmiarami. Zmiany dotyczą w szczególności wytłuszczonych 
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dokumentów, ale w pozostałych dokumentach mogą się pojawić różnice będące konsekwencją 
wskazanych zmian. 

• doc/ 
• 'BUP199_PW_4.3_OTE_01_zasilanie bezprzerwowe.pdf' 

Zmiany w opisie podziału na etapy projektu (a w konsekwencji zawartości 
odpowiadających im zamówienia podstawowego oraz opcji), zgodny z 
przedstawionymi wcześniej przedmiarami. 

• 'BUP199_PW_4.3_OTE_02_ZMT_zasilanie bezprzerwowe.pdf' 
Zestawienie uaktualnione do stanu z przedstawionych wcześniej przedmiarów i 
zgodnie z opisem technicznym punkt wcześniej. 

• 'BUP199_PW_4.3_OTE_03_tabela selektywnosci DC.pdf' 
Nowy dokument, który nie występował we wcześniejszych rewizjach projektu 

• specyfikacja/ 
• 'BUP199_PW_4.3_STE_zasilanie bezprzerwowe.pdf' 

▪ Zaktualizowane specyfikacje urządzeń oraz uzupełnienie brakujących 
 
 

ZMIANA nr 10: 
część 5.1 System Sygnalizacji Pożaru (SSP) 

• BUP199_PW_IEN0_OT_5.1_SSP.pdf 

◦ Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami 
w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi. 
 
 

ZMIANA nr 11: 
część 5.2 Systemy bezpieczeństwa (SEZ) 

• BUP199_PW_IEN0_OT_5.2_SEZ.pdf 
◦ Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami 

w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi. 
◦ Zmiany uściślające etapowanie w p.2 oraz wynikające z tego ewentualne zmiany w 

dalszej części dokumentu 
• BUP199_PW_IEN0_ZM_5.2 - ETAP 1.pdf 

◦ dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.2 projektu, 
uwzględniający prawidłowy podział na zamówienie podstawowe oraz opcje - 
dokument dla zamówienia podstawowego 

• BUP199_PW_IEN0_ZM_5.2 - ETAP 2.pdf 
◦ dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.2 projektu, 

uwzględniający prawidłowy podział na zamówienie podstawowe oraz opcje - 
dokument dla opcji nr 1 

 
 

ZMIANA nr 12: 
część 5.3 Okablowanie strukturalne 

• BUP199_PW_IEN0_OT_5.3_LAN.pdf 
◦ Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami 

w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi. 
• BUP199_PW_IEN0_ZM_5.3 - ETAP 1.pdf 

◦ dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.3 projektu, 
uwzględniający prawidłowy podział na etapy – dokument dla etapu I. 

• BUP199_PW_IEN0_ZM_5.3 - ETAP 2.pdf 
◦ dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.3 projektu, 

uwzględniający prawidłowy podział na etapy – dokument dla etapu II. 
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W związku z w/w zmianami przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert: 
 
ZMIANA nr 13. 
 
W rozdziale XII w ust. 1 pkt. 1) dotychczasowa treść: 

do dnia      31.10.2019 r. do godz. 10:00 

 

zostaje zastąpiona treścią: 

do dnia      04.11.2019 r. do godz. 10:00 

 

 

 

ZMIANA nr 14. 

 

W rozdziale XII ust. 2.1) dotychczasowa treść: 

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 31.10.2019 r. o godz. 11:00 

 

zostaje zastąpiona treścią: 

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 04.11.2019 r. o godz. 11:00 

 

 

 

               
 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 
            Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej 

  mgr inż. Mariusz Miler 
………………………………………………………. 

                           (podpis kierownika zamawiającego  
        lub osoby upoważnionej) 


