
 

 

 
 
 
Nr postępowania ZZ/699/004/D/2019                                                         Gdańsk, dnia 29.11.2019 r. 

 
 

                                                                                       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
I. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia na 

dostawę wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej 

 

 

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytania: 

 

1. W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę wirówki (nr postępowania 

ZZ/699/004/D/2019) zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w 

załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" i dopuści wirówkę laboratoryjną, której 

wirnik kątowy na probówki o pojemności 1,5 - 2 ml osiąga maksymalną prędkość obrotową 16 000 

obr/min. 

Oferowana wirówka posiada płynną regulacje prędkości obrotowej ze skokiem co 10 obr/min. w 

pełnym zakresie obrotów 300 - 16 000. 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Ad.1)   Wirówka mająca obroty na poziomie 16000 spełnia nasze oczekiwania bo podany w opisie 

przedmiotu zamówienia zakres mieści się w propozycji producenta”. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu.  

 

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 

     Punkt 5.2 ogłoszenia o zamówieniu przyjmuje brzmienie:        

 5.2 Kryterium „Intensywność wirowania”: 

  Kryterium „Intensywność wirowania” będzie rozpatrywana na podstawie wartości intensywności 

wirowania, podanej przez wykonawcę na Formularzu „Oferta”.  

1) Dla pierwszego wirnika o mniejszej pojemności: 

  Minimalna wartość wynosi 10 000 rpm 

Oferty z zakresem wirowania od 10 000 do 11 000 - otrzymają 0 pkt. 

Oferty z zakresem wirowania powyżej 11 000 do 12 000 - otrzymają 5 pkt. 

Oferty z zakresem wirowania powyżej 12 000 do 13 000 - otrzymają 10 pkt. 

Oferty z zakresem wirowania powyżej 13 000 do 14 000 - otrzymają 15 pkt. 

Oferty z zakresem wirowania powyżej 14 000 - otrzymają 20 pkt. 

Oferta wykonawcy, który zaoferuje wartości poniżej podanego zakresu – 10 000 rpm zostanie 

odrzucona  

*Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnej wartości, Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 

pkt. 



 
 

 

Punkt 6 ogłoszenia przyjmuje brzmienie: 

Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do dnia 04.12.2019 r. do godz. 09:00 w 

formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. 

Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), z 

dopiskiem: „na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Gdańskiej” lub na adres e-mail: annszers@pg.edu.pl. Oferty złożone w formie elektronicznej 

winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej 

ofertę. 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia oraz poprzednie wyjaśnienia wraz modyfikacją z dnia 

26.11.2019 r. pozostają w mocy. 

 

 

                                                                                                                  Dziekan 

                                                                                           prof. dr hab. inż. Adam Barylski 

                                                                                          z up. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński 

                                                                                                  WYDZIAŁ MECHANICZNY 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annszers@pg.edu.pl

