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ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO POSTĘPOWANIA   ZP/381/008/D/12 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatury i 
sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego. ZP/381/008/D/12 
 
 Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm. ) Zamawiający Politechnika 
Gdańska Wydział Chemiczny  dokonał zmiany tre ści siwz w nast ępuj ącym 
zakresie: 
 
Przed zmian ą: 
CZĘŚĆ1: 
PAKIET A 
Eksykator 
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 221 x 540 x 214 mm ±3% 
Wymiary każdej komory wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 212 x 162 x 180 mm ±3% 
 
Część 1 
Pakiet A 
Waga precyzyjna 
Zamawiający wymaga załączenia  listu autoryzacyjnego producenta do oferty 
przetargowej. 
Membranowa pompa pró żniowa/kompresor 
Zamawiający wymaga załączenia  listu autoryzacyjnego producenta do oferty 
przetargowej. 
Łaźnia ultrad źwiękowa 
Zamawiający wymaga załączenia  listu autoryzacyjnego producenta do oferty 
przetargowej. 
Część 1 
Pakiet 2 
Inkubator 
Zamawiający wymaga załączenia  listu autoryzacyjnego producenta do oferty 
przetargowej. 
 
 

Po zmianie: 
CZĘŚĆ1: 
PAKIET A 
Eksykator  
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 221 x 540 x 214 mm ±3% 
Wymiary każdej komory wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 212 x 162 x 180 mm ±3% 



         
Część 1: 
Pakiet A 
Waga precyzyjna 
Zamawiający wymaga załączenia  świadectwa autoryzacji serwisu technicznego 
wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.  
Membranowa pompa pró żniowa/kompresor 
Zamawiający wymaga załączenia  świadectwa autoryzacji serwisu technicznego 
wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.  
 
Łaźnia ultrad źwiękowa 
Zamawiający wymaga załączenia  świadectwa autoryzacji serwisu technicznego 
wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.  
 
Część 1 
Pakiet B 
Inkubator  
Zamawiający wymaga załączenia  świadectwa autoryzacji serwisu technicznego 
wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia do oferty przetargowej.  
 
 
 

  Pozostała  tre ść siwz pozostaje bez zmian.  


