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Gdańsk, dnia 15.07.2013 r. 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 
Centralny nr postępowania:  ZP/269/055/D/13 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych  

Politechniki Gdańskiej. 

 

Zamawiający Politechnika Gdańska, 

80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie, 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Zamówień Publicznych, 
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 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: 

Zamawiający zmienia zapisy w następujących pozycjach formularza rzeczowo – cenowego: 
 
CZĘŚĆ 1: 
załącznik nr 2A do SIWZ : 

POZYCJA 18: 

Przed zmianą: 
Lodówka wolnostojąca - poj. całkowita min. 40l , wym. max (wys.x szer.x gł.) 550x450x450 , klasa energetyczna min. B, 
jednodrzwiowa, z funkcją NO FROST, kolor inox 
Po zmianie: 
Lodówka wolnostojąca  - poj. całkowita min. 40l , wysokość max. 60 cm, klasa energetyczna min. A, wewnętrzna komora 
zamrażalnika  poj. min. 5 l, możliwość przekładania drzwi. 
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POZYCJA 19: 

Przed zmianą: 
Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca - wym. z tolerancją - ± 30 mm; wys.x szer.xgł. 820 x 500 x 520 mm, klasa 
energetyczna min. A+, regulowane półki  min. 2 szt.,  min. 1 pojemnik,  balkoniki na drzwiach min. 2, wewnętrzna komora 
zamrażalnika poj.11 l ± 2l, obustronny montaż drzwi, automatyczne rozmrażanie,  przewód zasilający, kolor biały lub srebrny. 
Po zmianie: 
Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca - wym. z tolerancją - ± 50 mm; wys.x szer.xgł. 820 x 500 x 520 mm, klasa 
energetyczna min. A+, regulowane półki  min. 2 szt.,  min. 1 pojemnik,  balkoniki na drzwiach min. 2, wewnętrzna komora 
zamrażalnika poj.11 l ± 2l, obustronny montaż drzwi, automatyczne rozmrażanie,  przewód zasilający, kolor biały lub srebrny 

POZYCJA 10: 

Przed zmianą: 
Klimatyzator przenośny na kółkach - w kompl. składającym się z : spłaszczonej końcówki rury wrzutowej (wystawianej przez 
uchylone na 9 cm okno), rury wrzutowej rozciągliwej śr. 130 mm i dł. 1,1 - 1,6 m, przejściówki rury na przekrój prostokątny 
(do podłączenia do urządzenia), pilota zdalnego sterowania, instrukcji w języku polskim, obudowy z wyświetlaczem, dane 
techniczne: moc min. chłodzenia: 4,1 kW, max. przepływ powietrza do wewnątrz pom. 550 m3/h, max. pobór mocy: min.1500 W, 
zasilanie: 220-240 V/50 HZ, zakres nastawy temperatury: 16-32 ºC, max. hałas: 56 dB (A), automatyczny lub ręczny wybór 
prędkości wentylatora, waga: max. 40 kg, wymiary: (SxG xW) 422 x 443 x 825 mm, wym. z tolerancją ± 20 mm. 
 
Po zmianie: 
Klimatyzator przenośny na kółkach - w kompl. składającym się z : spłaszczonej końcówki rury wrzutowej  (wystawianej przez 
uchylone na 9 cm okno), rury wrzutowej rozciągliwej śr. 130 mm i dł. 1,1 - 1,6 m, przejściówki rury na przekrój prostokątny 
(do podłączenia do urządzenia), pilota zdalnego sterowania, instrukcji w języku polskim, obudowy z wyświetlaczem, dane 
techniczne: moc min. chłodzenia: 4,1 kW, max. przepływ powietrza do wewnątrz pom. 550 m3/h, max. pobór mocy: min.1500 W, 
zasilanie: 220-240 V/50 HZ, zakres nastawy temperatury: 18-32 ºC, max. hałas: 56 dB (A), automatyczny lub ręczny wybór 
prędkości wentylatora, waga: max. 40 kg, wymiary: (SxG xW) 422 x 443 x 825 mm, wym. z tolerancją ± 20 mm. 
 
CZĘŚĆ 2: 
załącznik nr 2B do SIWZ : 

POZYCJA 1: 

Przed zmianą: 
Automat szorująco-zbierający 
Dane techniczne: 
Wydajność teoretyczna - min. 2000m2/h, szer. pracy - min. 55cm, moc silnika szczotki - min. 400 W, moc silnika ssawy - min.400 
W, zasilanie baterie żelowe - (24V) 100 Ah, czas pracy z bateriami - 2,5 h min., obroty - min.100 obr./min., szer. szczotki - 
min.1x550 mm, szer. pad - 1x20", poj. zbiornika - min. 2x40 , poziom hałasu - max 62 dB, ciężar - 142 kg +/- 10 kg, wym. - dł. x 
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szer. x gł. 560x1060x1160 mm +/- 100 mm, wyposażenie standardowe: szczotka czyszcząca, ssawa zbierająca, wbudowany 
prostownik wraz z przewodem ładującym, automat gotowy do pracy, uchwyty padów. 
 
Po zmianie: 
Automat szorująco-zbierający 
Dane techniczne: 
Wydajność teoretyczna - min. 2000m2/h, szer. pracy – 51 - 55cm, moc silnika szczotki - min. 400 W, moc silnika ssawy - 
min.400 W, zasilanie baterie żelowe - (24V) 100 Ah, czas pracy z bateriami - 2,5 h minimum., obroty - min.100 obr./min., szer. 
szczotki - min.1x550 mm, szer. pad - 1x20", poj. zbiornika - min. 2x40 , poziom hałasu - max 62 dB, ciężar - 142 kg +/- 10 kg, 
wym. - dł. x szer. x gł. 560x1060x1160 mm +/- 100 mm, wyposażenie standardowe: szczotka czyszcząca, ssawa zbierająca, 
wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym, automat gotowy do pracy, uchwyty padów. 
 
POZYCJA 2: 

Przed zmianą: 
Odkurzacz bezworkowy - moc silnika min. 1800 W, moc ssania min. 350 W, poj. pojemnika min. 3l, filtr HEPA, wyposażenie 
dodatkowe (końcówka do wykładzin, podłóg twardych, ssawka mała(do 15cm), duża, szczelinowa), na kółkach jezdnych, długość 
przewodu zasilającego min. 5m, waga max. 6kg (netto), filtry zmywalne. 
 
Po zmianie: 
Odkurzacz bezworkowy - moc silnika min. 1800 W, moc ssania min. 350 W, poj. pojemnika min.2 l, filtr HEPA, na kółkach 
jezdnych, długość przewodu zasilającego min. 5m, waga max. 6kg (netto), filtry zmywalne wyposażenie dodatkowe rura 
teleskopowa, wąż ssący, ssawko szczotka z przełącznikiem parkiet dywan, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu . 
 
 

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego zmieniony 
formularz rzeczowo-cenowy załączniki 2A i 2B do SIWZ. 

PROSZĘ O ZASTOSOWANIE NOWYCH ZMODYFIKOWANYCH FORMULARZY 
RZECZOWO-CENOWYCH. 

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania ofert ulega przedłużeniu. 
Termin składania ofert do dnia 18.07.2013 r. do godz. 900. Termin otwarcia ofert 18.07.2013 r.  915 Gmach Główny 
Politechniki Gdańskiej pok. 272. 
 

Z-ca Kanclerza 
ds. Zasobów Technicznych 

-//- 
mgr inż. Piotr Iwańczak 

________________________________ 
(Kierownik Zamawiającego 

/osoba upoważniona) 


