
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13 

 
 

Gdańsk, dnia 12.07.2012 r. 
 
 
 

 
Nr postępowania: ZP/241/055/D/12 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu RTV i AGD wraz z wniesieniem 
i montażem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 

 

Zamawiający Politechnika Gdańska 

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 

woj. pomorskie, fax. (58) 347-29-13,  

informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 
 
 

I. Załącznik „Formularz oferty” pkt 5 ppkt 5.1.: 
 

Przed zmianą:  

„realizacja zamówienia podstawowego: 21 dni od dnia zawarcia umowy” 

 
Po zmianie: 
 

„realizacja zamówienia podstawowego: 30 dni od dnia zawarcia umowy” 

 

II. Załącznik „Wzór umowy” §2 ust. 1.: 
 

Przed zmianą:  

„Termin realizacji zamówienia podstawowego: 21 dni od dnia zawarcia umowy.” 

 
Po zmianie: 
 

„Termin realizacji zamówienia podstawowego: 30 dni od dnia zawarcia umowy.” 



 

III. Formularz rzeczowo-cenowy, Część I  „SPRZĘT AGD”: 
 

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 24 formularza 

rzeczowo-cenowego. 

 

Przed zmianą:  

„Pralka automatyczna wolnostojąca  

- wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 700 x 600 mm 

- wielkość wsadu prania min. 5 kg 

- prędkość wirowania: min. 800 obr./min 

- klasa energetyczna min. "A" 

- ładowanie od frontu 

- przewód zasilający  

typu Elektrolux EWP 86100 lub równoważna .....” 

 
Po zmianie: 
 

„Pralka automatyczna wolnostojąca  

- wym. z tolerancją +/- 100 mm; WxSxG: 850 x 700 x 600 mm 

- wielkość wsadu prania min. 5 kg 

- prędkość wirowania: min. 800 obr./min 

- klasa energetyczna min. "A" 

- ładowanie od frontu 

- przewód zasilający  

typu Elektrolux EWP 86100 lub równoważna .....” 

 

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego 

1. zmieniony formularz rzeczowo-cenowy CZĘŚĆ I SPRZĘT AGD; 

2. zmieniony załącznik „Formularz ofertowy”; 

3. zmieniony załącznik „Wzór umowy”. 

 



W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania 

ofert ulega przedłużeniu do dnia 18.07.2012 r. do godz. 1000. Termin otwarcia ofert 

18.07.2012 r.  1015 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej pok. 265. 

 

 

 
 

Kanclerz 
-//- 

mgr inż. Marek Tłok 
_______________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


