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hojekt wsprihnalsowany ze iro rllirirr_
Enropejskiego Funduszn Rozwoju
regiolal[ego i Budiehr Paristi?

dotyczy: zrniany do SIWZ CpzPl0l6l002lDl0a, ZPI03/MLiS/08 w postQpowaniu w trybie
pnetargu nieograniczonego na dostawQ aparatury badawczo - pomiarowej dla Wydzialu
Intlnierii L4dowej i Srodowiska Politechniki Cdahskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza sip mriany do SIWZ

1. W pkt III.5 w opisie przedmiotu zam6wienia CZQSd E ppkt 2 - Suszarka z \{ymuszonym
obiegiem powietrza - dwudtzwiowa

Gdaisk, dn. 26.02.2008

MODITIKACJA SIWZ

Prz8d zmrTN

Suszarka z rvymuszonym obiegiem powietrza - dwudrzwiowa
- objetosd robocz suszarki -400dm3 r10%

- wymrary zewn9Ezne urzqdzenra

- 1200 mm wysoko66
- 700 mm glQbokosd
- 1000 mm szerokosi,
( LtI%\

- komora wewngtrzna -wl,miary

- 1000 mm wysokosd
- 850 mm gl9boko66
- 800 mm szerokosc,
(  +10% )

-sterowanie mikoprccesorowe z wbudowanym
wyswietlaczem

system wlprowadaj4cy wilgo6 na zewnqtrz urzqdzenia
scidnki
wewneEzne t zewnerzne

Stal ni€rdzewna .Scianki zewnQtrarc -
dopuszcza sig malowanie moszkowe

z bezpieczenie pftEd przegrzaniem niezalein)arn termostatem

zasilanie 400 V/50Ha altematywnie 230V /50H2

zakres pracy suszarki

musi umoiliwia6 wykony.wanie badarh w
zakresie od 30oc do 250'C dokladnoSi I "C

mozliwosi pmcy samych wentylator6w



konstrukcja komory
powinna umozliwi6 wykonl,rvanie badarl bez
oeraniczei czasowvch

2 oolki ze stali chrcmowo-niklowei Obci42€nie pojedynczej polki okolo 100 kg

konstrukcja komory
regulacja wylotu powietlz.a z komory
svstem $ryDrowadzenia wilqoci z komory

Po zmianie:

Suszrrkr z wymuszoDym obiegiem powietrza - dwudrzwiowa

- obj€toid robocza suszarki -400dmtr +10%

- wymiary zewnetrde urz4dzenia

- wysokos6 miD.1200 mm, max. 1400 mm
- 700 mm glQbokos6
- 1000 mm szerokoSd,
( +10yo\

- komora wew.ngtrma -wymiary

- 1000 mm wysokose
- 850 mm glebokoi6
- 800 mm szerokosc,
a +10% )
mikoprocesorowe z wbudowanym
wvswietlaczem

system wyprowadzajqcy wi19o6 na zewn4trz urz4dzenia

Scianki
wewngtrzne r zewnguzne

Stal nierdzewna .Scianki zevtnetrzlte -
doDuszcza sie malowanie oroszkowe

z^bezpieczqnie przgd przegrzatiem niezalezn),rn termostatem

zaslla e 400 V/50IIZ- altematvwnie 230y /50H2

zakres paacy suszarki

musi umoZliwiad wykonywanie badai w
zakesie od 30oC do 250t dokladnoS6 | 'C

mozliwo66 pracy samych wentylator6w

konstrukcja komory
powinna umozliwii $ykonyrvanie badaf bez
oganiczeri czasowvch

2 p6lki ze stali chromowo-niklowej Obci4zenie pojedynczej polki okolo 100 kg

konstrukcja komory
regulacja wylotu powi€tza z komory
system w),trrowadzenia wilqoci z komory

2. W pkt lll.7 w opisie przedmiotu zam6wienia CZESC G - Komora temperaturowa do szybkich
znlan temDemturv

Przad z'lr-i

L.p. Nazwa./lstotne prrametry technicme
lujz4dzenialaD�arai.tw Wymagane parametry technicme Liczba

KOMORA TEMPERATUROWA DO SZYBKICH ZMIAN TEMPERATURY
I Poiemnosi komorv min. 990 I max I 100 I I szt.
2 Zakres temDeratur -40 + l80oC
l Dwie o6lki z reeulowana wvsoko6cia
4 Wbudowane okno w drzwiach z oswietleniem
5 Wbudowanv prosramoxalny Danel kontroln\
6 WvSwietlacz cieklokrvstaliczlv
7 Cvfiowv svstem Domiaru i konholi
8 ZabezDiecz€nie ustawiei t"",. t-,.
9 Fabrvczna kalibracia w dw6ch Dunktach temD.



10 WyiScie na PC i drukarke
l l Chlodzenie oowietrzem
t2 Mozliwosd sterowania Drzez drusa czuike
l 3 SzvbkoSc zmian lemD. TK./min 5oK/min. schladza-ne od 0.5ke do 300ke
l4 Gabarvtv zewnetrzne nie wieksze ni2: dl I .3- sl 2.0 m. wvs 2.2 m

Po zmianie:

L.p. Nazwa/lstotne parametry t€chnicme
wzadzenialar'alatj.ry Wymagane parameay techniczne Liczba

KOMORA TEMPERATTIROWA DO SZYBKICII ZMIAN TEMPERATI'RY
Poiemnos6 komorv min. 990 I rnax 1100 I

I szt

2 Zakes temD€rarur -40 + I 80"C
l Dwie polki z rezulowan4 wysoko6ci4
4 Wbudowane okno w drzwiach z oswietleniem
5 Wbudowany proqramowalny panel Lontrolnv
6 WvSwietlacz cieklokrvstalicznv
7 Cvftowv svstem Domiaru i kontroli
8 Zabezpieczenie ustawiei t-,^. t",.
9 Fabrvczna kalibmcia w dw6ch Dunkach temD.
10 Wviscie na PC i drukarke
l l Chlodzenie powietrzem
t2 MozliwoSd sterowania Drzez clrusa czuike
13 Szvbkos6 zmian temD. TK/min 5'K,/min. schladzane od 0.5ke do 300ke
t 4 Gabaryty zewnetrde nie wieksze niz: dl ljg, gl2.0 m,ws 2.2 m

Podane para$€try okreSlaj4 wa.tosci minimalne. Zamawiajecy dopusci rozwiq.zania rownowarine
o pamm€trach nie gorsrych od podanych.

Worowadmne zlrrriany maia moc wia2aca i stanowia integralna czes6 SIWZ. Ich nie
uwzqlednienie przv sporzadzaliu ofert spowdui

Pozostale postanowienia SIWZ pozostqj4 bez zmEn.


