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                                    POLITECHNIKA  GDAŃSKA 

   GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,   80-233 Gdańsk – Wrzeszcz, tel. (058) 347 –17 –44 
 
 
 

Gdańsk, dnia  27.04.2010 r. 
 
 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowad zonego w 
trybie przetargu nieograniczonego powy żej 193 000 euro na  dostaw ę artykułów 
biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechnik i Gdańskiej                        
nr post ępowania    ZP  249/036/D/10. 
 
 
 
   Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2007 r.  nr  223,  poz. 1655 z póżniejszymi 
zmianami) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2009 r. wpłynęły  do Zamawiającego 
zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi  na zadane pytania. 
 
 
Pytanie 1:  
 
 
Poz. 226 – niszczarka (50 szt.)  
 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania niszczarek, które nie 
niszczą kart kredytowych, ale w znacznym stopniu przewyższają pozostałe wymogi 
techniczne specyfikacji? 
 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie   dopuszcza zaoferowania niszczarki  nie posiadającej funkcji 
niszczenia kart kredytowych. 
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Pytanie 2:  
 
Poz. 227 – niszczarka (42 szt.)  
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania niszczarki z koszem o 
pojemności 18 litrów przy jednoczesnym znacznym spełnieniu pozostałych wymogów 
technicznych  specyfikacji? 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania niszczarki o szerokości 
wejścia min. 220 mm ?  
Uzasadnienie: Szerokość wejścia niszczarek w zakresie 220-230 mm przeznaczona 
jest do niszczenia dokumentów formatu A4 /zatem pozytywne rozpatrzenie naszego 
pytania, nie obniży jakośći pracy Zamawiającego. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania kosza na ścinki mniejszego niż 23 litry. 
 
Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie niszczarki o szerokości wejścia  220 – 230 
mm. 
 
Pytanie 3: 
 
Poz. 228 – niszczarka biurowa (30 szt.)  
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania niszczarki o pojemności 
kosza  min. 28l przy jednoczesnym znacznym spełnieniu pozostałych wymogów 
technicznych specyfikacji? 
 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania kosza na ścinki mniejszego niż 30 litrów 
litrów.  
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    Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2007 r.  nr  223,  poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami) dokonał zmiany treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
  
W poniższej pozycji formularza rzeczowo – cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ), w 
kolumnie nr 2 – nazwa artykułu,  zmianie uległ zapis:  
 
Poz. 227 – niszczarka (42 szt.)  
 
przed zmian ą : 
NISZCZARKA - przeznaczona do średniego natężenia pracy - do ok. 400 - 600 
arkuszy dziennie; niszczarka może niszczyć zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe 
spinacze biurowe oraz karty kredytowe; szerokość wejścia 230 mm; auto start/stop - 
fotokomórka, funkcja cofania; kosz o pojemności 23 litrów; rączka do podnoszenia 
głowicy ułatwia opróżnianie kosza; miejsce do przechowywania dokumentów do 
zniszczenia; otwór na różne, codzienne odpadki; diody informacyjne działania; 
szczelina do niszczenia kart kredytowych; blokada bezpieczeństwa; ; miarka ilości 
niszczonych kartek lub inny system zapewniający funkcję zapobiegania 
zakleszczenia papieru po przez identyfikację  ilości jednorazowo niszczonych kartek; 
ergonomicznie umieszczona szczelina niszczenia dokumentów; niszczy jednorazowo 
12 kartek o gr. 70 g; tnie na paski 5,8 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 2     
 
po zmianie :  
NISZCZARKA - przeznaczona do średniego natężenia pracy - do ok. 400 - 600 
arkuszy dziennie; niszczarka może niszczyć zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe 
spinacze biurowe oraz karty kredytowe; szerokość wejścia 220 - 230 mm ; auto 
start/stop - fotokomórka, funkcja cofania; kosz o pojemności 23 litrów; rączka do 
podnoszenia głowicy ułatwia opróżnianie kosza; miejsce do przechowywania 
dokumentów do zniszczenia; otwór na różne, codzienne odpadki; diody informacyjne 
działania; szczelina do niszczenia kart kredytowych; blokada bezpieczeństwa; ; 
miarka ilości niszczonych kartek lub inny system zapewniający funkcję zapobiegania 
zakleszczenia papieru po przez identyfikację  ilości jednorazowo niszczonych kartek; 
ergonomicznie umieszczona szczelina niszczenia dokumentów; niszczy jednorazowo 
12 kartek o gr. 70 g; tnie na paski 5,8 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 2     
                                                                                                             
 
UWAGA !!!  
Powyższą zmianę wykonawcy winni uwzgl ędni ć w formularzu reczowo-
cenowym stanowi ącym zał ącznik do składanej oferty.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. 

 
 

........................................... 
W imieniu Zamawiającego
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