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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu kabli światłowodowych oraz 

wykonaniu okablowania strukturalnego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 
 
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 9 do SIWZ - Programu funkcjonalno-użytkowego w niżej 

określonym zakresie. 

 

1. Poprawiono: 

a) zapis w nagłówku na „numer sprawy ZZP-2380-29/2014”; 

b) tytuł pkt. 10 w spisie treści programu na tytuł zgodny z tytułem zawartym w treści programu, tj. na 

„Wykaz materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji zadania” 
c) numerację w treści programu od pkt. 10 na zgodna z numeracją w zawartą spisie treści programu. 

2. W punkcie 11 „ Opis szczegółowy wykonania prac” dla relacji nr 1 dodaje się zapis: 

11) W pomieszczeniu serwerowni WTO zasilanie nowej szafy teletechnicznej 15U 19” należy podłączyć do 

istniejącego zasilacza UPS. 

12) Do pomieszczenia nr 409 należy wykonać instalację zasilania 230V szafy teletechnicznej 15U 19”. Obwód 

elektryczny należy zakończyć osobnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym w istniejącej rozdzielni 

elektrycznej w umieszczonej na korytarzu  przy pomieszczeniu nr 409. Kabel elektryczny należy prowadzić 

w listwach natynkowych PCV. 

3. W punkcie 11 „ Opis szczegółowy wykonania prac” dla relacji nr 2 dodaje się zapis: 

9) W pomieszczeniu nr 15 należy wykonać instalację zasilania 230V szafy teletechnicznej 15U 19”. W celu 

podłączenia zasilania szafy teletechnicznej należy wykorzystać istniejący obwód elektryczny okablowania 

strukturalnego znajdującego się w pomieszczeniu nr 15 i zastąpić odwód elektryczny wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym w istniejącej rozdzielni. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy, po dokonanej zmianie, opublikowany jest na stronie internetowej 

Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu. 

Przesłano faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego. 
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