Gdańsk, 1.03.2015 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/51/055/D/15 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych
Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z
2013r., poz.907 z późniejszymi zmianami) informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści
Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
Czy w poz. 234 dotyczącej laminatora (14 szt.), Zamawiając określając grubość folii laminacyjnej 250
mic., miał na myśli folię laminacyjną 2x125 mic.?
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji 234 wymaga aby laminator obsługiwał folię, która składa się z 2 arkuszy o
grubości maksymalnie 125 mikronów, po laminacji tworzącą jeden arkusz o grubości 250 mikronów.
Pytanie 2:
Czy w poz. 264 dotyczącej niszczarek (91 szt.), Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie
energooszczędnego urządzenia bez otworu na codzienne odpadki ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 264 zaoferowania urządzenia bez otworu na codzienne
odpadki.
Pytanie 3: Czy w poz. 583 dotyczącej niszczarek (2 szt.), Zamawiający wyraża zgodę na
zaoferowanie urządzenia o wymiarach 500x240x365mm ?
Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 583 dopuszcza zaoferowanie niszczarki w której żaden z
wymiarów nie przekracza podanych w SIWZ tj: maksymalne wymiary urządzenia (Wysokość x
Szerokość x Głębokość) 400mm x 400mm x 300mm.
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Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz w pozycjach 42 oraz 248 w
kolumnie ,,Nazwa artykułu’’ po opisie parametrów technicznych i funkcjonlanych artykułów dodaje się
miejsca wykropkowane.
Wykonawcy winni uwzględnić powyższą zmianę w złożonej ofercie.
Pozostałe warunki i terminy określone w SIWZ nie ulegają zmianie.
Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.
W załączeniu :
1. Zmieniony Formularz rzeczowo-cenowy
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