
POUTECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAs ZARZĄDZANIA I EKONOMII

ul. G. Narutowicza 11/12,80-233 Gdan~
teł. 583472409, faks 583472453

N ~ ąp~ .~P9~R918/D/16 Gdańsk, 14.03.2016

dot.: Dostawa wyposażenia ruchome2o wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych
dla Wydziału Zarzi~dzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie
art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi oraz
wprowadził następujące zmiany:
Pytanie nr 1:
Wzwiązku z chęcią uczestnictwa wprzetargu zwracam się zapytaniem:
Zał. Nr JA, w poz. nr 46 wskazuje: „. . . Archiwum podręczne .~ zestaw regałów metalowych :10
regałów z szujladami na teczki wiszące 4 regały na akta... „ tymczasem zał. Nr 10, w opisie
wskazuje, że regałów z szujladami ma być 4 szt., a regałów z półkami 3 szt. Proszę o
informację który załącznik podaje prawidłową ilość regałów: zał. Nr JA czy też zał. Nr 10?
Jeżeli prawidłowa ilość regałów podanajest w zał. Nr 1A proszę o podanie wymiarów.
Odpowiedz:
Zał. Nr JA, w poz. nr 48 został zmieniony zapis na następujący:
Archiwum podręczne .~ zestaw 7 regałów metalowych wys. 250cm w tym: 4 regały gł. 400 x
szer. 700 z 3szuJladami na teczki wiszące i 5 półkami na akta 2 regały na akta
gł.400xszer. 700 z7półkami i 1 regał na akta gł.400xszer.950 z7półkami
Wymiary zgodne z rysunkiem załącznik nr 1 do pisma.

Został zmieniony załącznik nr la do SIWZ formularz rzeczowo cenowy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233
Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, (siedziba ul. Traugutta 79), pok. 518, w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2016 r. o godz. 10:30.
Odpowiedzi na powyższe pytania i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są integralna
częścią SIWZ i sa wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z kan

dr hab. Julita Wasilczu „ prof. nadzw. PG
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I E ONOMII

Kierownik zamawiającego/osoba Upoważniona



ARCHIWUM PODRĘCZNE W DZIEKANACIE POM. 1.04

WYPOSAŻENIE MEBLOWE - METALOWE REGAŁY

Regał stały w konstrukcji stalowej, skręcanej łrubami, wzmocn ony specjalnymi usztywnieniami kątowymi,

wyposażony w ramki wysuwane na teczki formatu A4 oraz półki stałe.

Maksymalne obciążenie wysuwanej ramk 40 kg.

Max obciążenie półki: 80kg

półki i konstrukcja wykonana z blachy stalowej, malowany farbą proszkową na kolor jasnoszary,

np. RAL 7047.

Regał wys. 250 cm składa się z 7 segmentów

4 szt - Segment A 4Ox7Ocm z 3 rzędami prowadnic na teczki wiszące + 5 półek metalowych

2 szt - Segment B 4Ox7Ocm tylko półki — 7 szt

1 szt - Segment B”40x95cm tylko półki — 7szł
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WIDOK NA 1 ŚCIANĘ ARCHIWUM (1/2 regałów)—ZAGOSPODAROWANIE REGAŁÓW
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RZUT POMIESZCZENIA ARCHIWUM-
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Sugerowane rozwiązanie konstrukcyjne regalu B - bez słupków przednich (zaznaczone na czerwono)
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WIDOK PROWADNIC NA TECZKI WISZĄCE



Nr postępowania: ZP133/0181D116 Załącznik nr la do SIWZ

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Lp. Wyszczególnienie symbol j.rn. liczba cena cena Wartość

jednostkowa jednostkowa brutto (PLN)
netto(PLN) brutto (PLN)

2 3 4 5 6 7 8(5x7)

krzesła konferencyjne- K2 szt. 60
tapicerowane siedzisko,

oparcie z tworzywa,
podłokietniki stelaż stalowy

malowany proszkowo na kolor
ALU RAL 9006 z pulpitem

2. krzesła konferencyjne- K2 szt. 22
tapicerowane siedzisko,

oparcie z tworzywa,
podłokietniki stelaż stalowy

malowany proszkowo na kolor
ALU RAL 9006

fotel obrotowy- tył oparcia szt. 15
białe tworzywo, mechanizm

synchroniczny z blokadą
oparcia w4 położeniach,

regulacja wys. krzyżak
malowany proszkowo na ALU

RAL 9006, podłokietniki
malowane proszkowo na ALU,

nakładka

krzesło do jadalni, siedzisko i K3 szt. 4
oparcie plastikowe, stelaż

metalik

puf 965x 425x 410 wys. K4 szt. 3

puf 425x 425x 410 wys. K5 szt. 2

siedzisko z oparciem do hallu- K6 szt. 9
pojedyncze, stelaż malowany

proszkowo



siedzisko z oparciem do hallu - K7 szt. 5
łukowe-90 stopni, stelaż

malowany proszkowo

łącznik metalowy do łączenia szt. 13
zestawów

Stolik średnica 60cm, wys. 55 B7 szt. 5
cm, noga i stopa talerzowa

malowana proszkowo

Szafa ubraniowa 3 szt. 1

biurko l6Ox8Ox73wys B2 szt. 2

13. kontener podbiurkowy, 3 Si szt. 2
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x58wys.

14. blenda płytowa do biurka 160 szt. 2

tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujący kable, szer.

53xl5xl2wys.

przelotka kablowa - po dwie na szt. 4
biurko

uchwyt na komputer metalowy szt. 2

szafa na dokumenty-4 szt. 56 szt. 4
drzwi pełnych, 80x43x220



19. szafa na dokumenty i na szafę 514 szt. 1.
rackową elektryczną,

220x70x280

20. biurko 120x60x73 B6 szt. 2

blenda płytowa do biurka 120 szt. 2

22. Tablica suchościeralna 120x180 szt. 2

biurko 180x75x75 Bl szt. 1

przelotka kablowa- po dwie na szt. 1
biurko

tor kablowy druciany szt. 1
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys.

blenda podbiurkowa do biurka szt. 1
180

27. kontener podbiurkowy, 3 51 szt. 2
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x80x58 wys.

przelotka kablowa- po dwie na szt. 2
biurko

29. szafa na dokumenty-4 szt. 56 szt. 2
drzwi pełnych, 80x43x220

szafa na dokumenty 40x43x220 56a szt. 1



szafa pancerna 60x44x185 SP szt. 1
ciężar ok. 130 kg

biurko 180x75 wys.73-75cm z 1 szt. 5
półką na klawiaturę

przegroda nadbiurkowa szt. 3
tapicerowana do biurka 180

szer. wys,40 cm

blanda podbiurkowa płytowa szt. 1
do biurka 180

35. kontener podbiurkowy, 3 Si szt. 5
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x58 wys.

półka wysuwana na klawiaturę szt. 6

przelotka kablowa- po dwie na szt. 12
biurko

: szafka na segregatory S3 szt. 5

żaluzjowa 100x43x113

szafka żaluzjowa 80x43x113 S3a szt. 1

~ S Szafka na teczki wiszące 52 szt. 4

80x43x78

szafka z drzwiczkami, 1 półka, S2a szt. 1
drzwi pełne, zamek

baskwilowy, 80x43x78

szafka na teczki wiszące S8 szt. 3
80x43x154,_4_szuflady faj_owe,



zamek centralny, 100%
wysuwu z blokadą

„ szafa 80x43x220wys., 4szuflady szt. 3
fajlowe, 2 zamknięcia, 2xdrzwi,

20H

~ szafa 40x43x220wys, . szt.

4szuflady faj lowe, 2
zamknięcia, drzwi, 20H

biurko 200x75cm, oparte szt.
jednostronnie na ściance

46. szafka stalowa na teczki szt. 8
wiszące, 771 szer. x 580 głęb. x

1330 mm wys.

uchwyt na komputer metalowy szt. 6

48. Archiwum podręczne: szt.

zestaw 7 regałów

metalowych wys.250cm w

tym: 4 regały gł.400 X

szer.700 z 3szufladami na

teczki wiszące i 5 pólkami na

akta + 2 regały na akta

gł.400xszer.700 z7półkami

1 regał na akta

gł.400xszer.950 z7półkami

~ lada recepcyjna 170x35x110 z 54 szt.
przytwierdzonym biurkiem
l6Ox8Ox73wys. opartym z B2

drugiej strony na komodzie
podbiurkowej z frontem

przesuwnym S12

• przelotka kablowa- po dwie na szt. 2



biurko

51. szafa pod wymiar z frontem S9 szt. 1
przesuwnym, 220x43x 220, 6

OH, 3 skrzydła, płyta
laminowana+ blenda od frontu

przy skosie

biurko 120x60x73 oparte B6 szt. 2
jednostronnie o komodę

komoda podbiurkowa S12 szt. 1
160x45x66 wys. „ front

przesuwny, szuflady

przelotka kablowa- po dwie na szt. 4
biurko

blenda podbiurkowa płytowa szt. 2
szer. 60cm

tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

szafa na dokumenty 55 szt. 2
70x43x220, czworo drzwi

biurkol60x80x73cm oparte B2 szt. 1
jednostronnie o komodę

komoda podbiurkowa S12 szt. 1
160x45x66 wys. „ front

przesuwny, szuflady

60. kontener podbiurkowy, 3 Si szt. 1
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x5 8



wys.

61. przelotka kablowa- po dwie na szt. 2

biurko

62. blenda podbiurkowa płytowa szt. 1
szer. 100 cm

63. szafa na dokumenty S5 szt. 2
70x43x220, czworo drzwi

64. tor kablowy druciany szt. 1
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

65. biurko 120x80x73 wys. B4 szt. 2

66. blenda płytowa do biurka 120 szt. 2

67. tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

68. przelotka kablowa- po dwie na szt. 4

biurko

69. szafa pod wymiar: 160x43x220 SlO szt. 2
wys., 60H, dwa skrzydła, płyta

laminowana, drzwi suwane
45%

70. stół na nodze talerzowej B5 szt. 1

malowanej proszkowo,
średnica 80cm, wys. 73

Zestaw mebli kuchennych + szt. 1



sprzęt AGD

72. Zmywarka do zabudowy pod szt. 1

blatem

Chłodziarka do zabudowy pod 1
blatem

Mikrofalówka, która musi się 1
zmieścić w szafce nr 6 w kuchni

Krzesła konferencyjne do Sali 70
Rady Wydziału

Wykładzina + koszt jej 80
włożenia

OGÓŁEM WARTOSĆ BRUTTO

Uwaga!
Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach
powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartość z pozycji „ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.
Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej —

podpis pełnomocnika Wykonawców


