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ZMIANA SIWZ 1 

 

Dotyczy: zmiany SIWZ - CRZP/428/071/D/13 na dostawę narzędzi pneumatycznych 

dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ. 

 

1. W Rozdziale II pkt 2.3 ppkt 2 

Przed zmianą: 

(…) 

Wkrętarka udarowa 1/2" pneumatyczna – 1 szt. 

Średnica śrub, klasa jakości min 8.8 M 18 

.        (…) 

Po zmianie: 

(…) 

Wkrętarka udarowa 1/2" pneumatyczna – 1 szt. 

Średnica śrub, klasa jakości min 8.8 M 16 

(…) 

 

2. W Rozdziale III pkt 2.3 ppkt 3 

Przed zmianą: 

(…) 

Zużycie powietrza pod obciążeniem 11 l/s 

(…) 

Po zmianie: 

(…) 

Zużycie powietrza pod obciążeniem maks 11 l/s 

(…) 

 

3. W Rozdziale III pkt 2.3 ppkt 3 

Przed zmianą: 

(…) 

Zużycie powietrza pod obciążeniem 12 l/s  

(…) 

Po zmianie: 

(…) 

Zużycie powietrza pod obciążeniem maks 12 l/s  

(…) 
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4. W Załączniku nr 4 do SIWZ §4 

Przed zmianą: 

(…) 
1. WYKONAWCA udziela: 

a) min. 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 
W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego sprzętu: 
- czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc 

w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki 

- czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 3 dni licząc w dni robocze od daty 
i godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

b) Niezależnie od wymogów gwarancyjnych oferowane pamięci RAM musza posiadać gwarancję 
wieczystą. 

c) Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 
- nie wykonania naprawy w ciągu 3 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy licząc 

w dni robocze  
- gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne 

uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
3. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do  towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty 

techniczne i karty gwarancyjne.  

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego niezależnie  od 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

 (…) 

Po zmianie: 

(…) 
2. WYKONAWCA udziela: 

b) min. 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 
W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego sprzętu: 
- czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc 

w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki 

- czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 28 dni licząc w dni robocze od daty 
i godziny przystąpienia do usuwania usterki. 

b) Niezależnie od wymogów gwarancyjnych oferowane pamięci RAM musza posiadać gwarancję 
wieczystą. 

c) Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 
- nie wykonania naprawy w ciągu 28 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy licząc 

w dni robocze  
- gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne 

uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
3. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do  towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty 

techniczne i karty gwarancyjne.  

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego niezależnie  od 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

 (…) 
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