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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  4.05.2010 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. 
 
 
    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 poniższych pozycjach formularza rzeczowo – cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ), 
w kolumnie nr 2 (nazwa artykułu) a także w niektórych pozycjach w kolumnie nr 3 
(j.m)  i kolumnie nr 4 (ilość) – zmianie uległy zapisy:  
 
Poz. 45 
 
przed zmian ą : 
 
Dyskietka ZIP, standardowa do napędów ZIP, pojemność 100 MB   
j.m -  (opak. 3 szt) 
ilość - 26 
 
Poz. 45 
 
po zmianie : 
 
Pamięć USB Pen Drive , pojemno ść 4096 mb, interfejs pami ęci USB 2.0 
j.m – szt. 
Ilość – 26  
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Poz. 127  
 
przed zmian ą : 
Karton do celów graficznych, gramatura 160g/ m2, A4, kolor 
 
po zmianie :  
Karton do celów graficznych, gramatura 160g/ m2, A4, kolor, w ryzie 125 arkuszy A4 
 
Poz.185 
 
Koszulki krystaliczne z folii PP B4, otwierane od góry, multiperforowane, grubość nie 
mniej niż 55 mic., w opakowaniu  tekturowym 
 
po zmianie : 
Koszulki krystaliczne z folii PP A4 otwierane od góry, multiperforowane, grubość nie 
mniej niż 55 mic., w opakowaniu  tekturowym 
 
Poz. 229 
przed zmian ą : 
Nity do oczkownicy 
 
po zmianie : 
Nity do oczkownicy Reflex typ 44 
 
Poz. 277 
 
przed zmian ą : 
Papier ksero A4 gramatura  80g/ m2  +/- 3 g/ m2 ,  białość  średnia (CIE)  166 %, 
grubość dla 80g/ m2 122 +/- 3 mikrony,   nieprzeżroczystość > 91% , jasność 113  +/- 
1,5 % 
 
po zmianie : 
Papier ksero A4 gramatura  80g/ m2  +/- 3 g/ m2 ,  białość  średnia (CIE)  166 %, 
grubość dla 80g/ m2 108 +/- 3 mikrony,   nieprzeżroczystość > 91% , jasność 113  +/- 
1,5 % 
 
Pozycje 372- 376  
 
Wykreśla się zapis:  
 
,,na dolnych krawędziach metalowe okucia’’ 
 
Poz. 437 
 
przed zmian ą : 
 
Taśma klejąca "gęsia skórka"      
j.m – szt. 
Ilość – 228 



 3

 
po zmianie : 
 
Taśma klej ąca usuwalna , szeroko ść 15 –19 mm,  długo ść 30 –35 m  Można ją 
usun ąc z każdej powierzchni bez jej zniszczenia. Mo żna po niej pisa ć. 
 
j.m – szt. 
Ilość – 65 
 
 
 
UWAGA !!!  
 
Powyższą zmianę wykonawcy winni uwzgl ędni ć w formularzu rzeczowo-
cenowym stanowi ącym zał ącznik do składanej oferty.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ 
 
 
 
W załączeniu: 
 
 
Formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający powyższą zmianę treści SIWZ oraz 
uwzględniający zmianę treści SIWZ z dnia 28.04.2010
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