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Projekt rrspdHinanso$_aN_ ze irodli6$'
Iur'opejskiego tr'unrlnszu Rozwojrr
regionalnego i Budiat[ Pairstr!'a

Gdansk, dn. 11.03.2008

MODIT'IKACJA SIWZ

dotyczy: zrniany do SIWZ CRZP l0l6/002/D/0E, ZP/03/WILiS/08 w postepowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawQ aparatury badawczo pomiarowej dla Wydzialu
Inilnierii L4dowej i Srodowiska Politechniki Cdafskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 wFowadza sie zmiany do SIWZ

W pkt III.7 w opisie przedmiotu zam6wienia CZQSi G Komora temperaturowa do szybkich
zmian temperatury

Przed

L.p. Nazwalstotne pammetry techniczne
lrzadzenialao rat-rrv Wyft agare parametry t€chniczne Liczba

KOMORA TEMPERATI]ROWA DO SZYBKICII ZMIAN TEMPERATI'RY
Poiemnos6 komorv min.990 I max I1001

I szt.

2 Zakres temperatur -40 + 180"C
3 Dwie oolki z reeulowa-na wvsokoScia
4 Wbudo\r,/ane okno w drzwiach z oSwietleniem
5 Wbudowany programowalny panel kontrohy
6 Wyswiedacz cieklokrystaliczny
7 Cyftowy system pomiaru i kontroli
8 Zabezpieczenie ustawiefr t--. t-i,
9 Fabryczna kalibracia w dw6ch punktach temp.
1 0 Wyiscie na PC i druk.rkg
l t Chlodzenie powiefz€m
12 MoZf iwo6d sterowania pnez d ga, czaikg
13 Szybkoid znian !emD. TK/min 5"K./min. schladane od 0.5ks do l00ks
t 4 Gaban/ty zewn€trzne nie wiQksze niz: dl 1.39, gl 2.0 ta,ws 2.2 m

p\nt .t



Po zrnianie:

L.p. Nazwa,{stotne pammetry techniczne
ufz4dzgnia/a.parahrry Wymagane panmetn/ technicarc Liczba

KOMpRA TEMPERATIIROWA DO SZYBKICE ZMAII TElr,pERATm
I PqiernoSd komory min.990 lmax I l00l

1 szt

2 Zakes t€mperatur -40 + 180.C
l Dwie po.lki z regulowanq wysokosci4
4 Wbudowane okno w drzwiach z ofwietleniem
5 Wbudowany programowalny panel kontrohry
6 Wyswietlacz cieklokrystalicmy'1 qrfrowy system pomiaru i kontroli
8 Zabezpieczenie ustawiefi L-, Li.
9 Fabryczru kalibracja w d!6ch punktach temp.
l 0 Wyjscie na PC i drukarke
l l Chlodzenie Dowietrzem
12 Mo2liwosd sterowalia przez drugqczujkg
13 Szybko<c nian lemp. TK,/min od 3 do s.K/mio. schladan. od ojke do 300ks
t4 Gabaq/ty zewnQtrzne ni€ wieksze niz: dl 1.39, gl 2.0 n, wys 22 m

Podane param€try okre6laj4 warto{ci minirnalne. Zamawiaj4cy dopusci rozwiqzania rownowazne
o parametmch nie gorszych od podanych.

uwzglednienie p!4lDQEzadzaniu ofert spowoduje odrzucenie ofertv.

W zwiqzku z modyfikacjq Zamawi^j*y przf/.+ui^ termin skladatia ofert do dnia 20.03.2008
godz. 12i00

Otwarcie ofert odbgdzie sie vr' dniu 20.03.200E godz. 12:30.

Pozostale postanowienia SIWZ pozostajq bez zmian.
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