
                                                                                 
                                                                                                                            Poznań, dnia 03.02.2020 r.

Nr: ZP.240.08.2020

                                                     MODYFIKACJA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy postępowania na : UsUsługę pomiaru czasu dla uczestników imprez organizowanych przezługę pomiaru czasu dla uczestników imprez organizowanych przez
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2020.Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2020.

Zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych
(t.  j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej  dalej  ustawą, Zamawiający dokonuje następujących
zmian treści SIWZ do niniejszego postępowania:

1.  Zmienia się  dwa pierwsze zdania w opisach przedmiotu zamówienia  dotyczących 13 PKO
Poznań Półmaratonu, 21 PKO Poznań Maratonu (część I zamówienia):

BYŁO:

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  wykonaniu  pomiaru  czasu  przy  pomocy
wodoszczelnych transponderów elektronicznych pracujących na częstotliwości 123,2 – 134,2kHz,
montowanych do buta (plastikowy biały „żeton” wplątywany w sznurowadła)
Parametry transpondera:
1. Długość – maksymalnie 23,2mm
2. Średnica – maksymalnie 3,85mm
3. Masa – maksymalnie 0,6g
4. Wytrzymałość na wstrząsy – minimalnie 200g
5. Zakres temperatur pracy -400C do +850

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu przy pomocy
wodoszczelnych transponderów elektronicznych o parametrach:
1) pracujących na częstotliwości 123,2 – 134,2kHz,
2) montowanych do buta (plastikowy biały „żeton” wplątywany w sznurowadła)
3) Parametry transpondera bez obudowy:
-  długość – maksymalnie 23,2mm
-  średnica – maksymalnie 3,85mm
-  masa – maksymalnie 0,6g
-  wytrzymałość na wstrząsy – minimalnie 200g
- zakres temperatur pracy -400C do +850
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2. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

BYŁO:

Oferty należy składać do dnia  04.02.2020 r. do godziny 11.00  w sekretariacie Zamawiającego,
III piętro, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

JEST:                                                                                                                        

Oferty  należy  składać  do  dnia  06.02.2020  r.  do  godziny  11.00  w  sekretariacie
Zamawiającego, III piętro, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

BYŁO:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2020 r. o godz. 11.15 w salce konferencyjnej w siedzibie
zamawiającego, na III piętrze ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

JEST:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.02.2020 r. o godz. 11.15 w salce  konferencyjnej w
siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

                                                                                                               Z upoważnienia Dyrektora

                                                                                                               I Z-CA DYREKTORA

                                                                                                                 Piotr Marszałek

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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