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Gdańsk, dnia 18 czerwca 2010 r. 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

 
Zapytania i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zwanej dalej SIWZ 
 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CRZP/338/050/D/10, na dostawę 

wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do sal audytoryjnych nr 215 i 222 Wydziału 

Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki 

Gdańskiej, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 

r. nr 223, poz. 1655, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zostały złożone następujące pytania: 

1. W rozdziale II pkt.9 niniejszej SIWZ jest zapis: „Zamawiający wymaga, aby wszelkie 

okablowanie itp., zostało estetycznie poprowadzone w ścianach, podłodze itd. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości wykonania okablowania w sposób widoczny. Po zainstalowaniu 

sprzętu należy doprowadzić sale audytoryjne do ich całkowitej używalności, nienagannego  

i estetycznego stanu, zapewnić możliwość korzystania z zainstalowanego sprzętu  

w audytoriach zgodnie z jego przeznaczeniem." W naszym rozumieniu oznacza to, że wykute 

pod okablowanie bruzdy winne być zaszpachlowane i zamalowane pod kolor wnętrza. Ze 

względu na różnice odcieni, czy Zamawiający wymaga zamalowania wyłącznie miejsca po 

bruździe czy całej ściany? 

2. W rozdziale II pkt. 8 niniejszej SIWZ jest zapis: „W celu instalacji sprzętu multimedialnego 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego  

i należytego rozmieszczenia i zainstalowania multimediów." Czy to oznacza, że Zamawiający 

wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji potwierdzonej stosownym 

dokumentem? 

3. W rozdziale III pkt. I niniejszej SIWZ jest zapis: „Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu 

umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz z głównym Wykonawcą prowadzącym 

prace remontowe w salach audytoryjnych, zlokalizowanej w budynku A Wydziału 

Chemicznego." Zapis ten sugeruje, że równolegle będą prowadzone prace remontowe. Proszę 

o określenie zakresu odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi branżami. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na powyższe 

pytania: 

 

Ad. 1. 

Zamawiający wymaga zamalowania całej ściany. 

 

Ad. 2.  

W celu należytego zapoznania się Wykonawców z miejscem wykonania instalacji i czynności 

przewidzianych w Rozdziale II SIWZ Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców chcących 

złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu przeprowadził wizję lokalną.  

W związku z powyższym w Rozdziale II SIWZ dopisuje się punkt 6 o następującej treści: 

„Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem instalacji sprzętu 

multimedialnego poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. Informację o przeprowadzeniu wizji należy 

wpisać do formularza ofertowego.” 

Dodatkowo w formularzu „Oferta” Zamawiający po punkcie 9 dopisuje punkt 10 o treści: 

„Oświadczamy, że wizja lokalna nie została / została * przeprowadzona w dniu ……………………… 

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego ……………………………………………………………” 

Dotychczasowy pkt 10 otrzymuje nr 11. Wyjaśnienie odnośnika: * – niepotrzebne skreślić. 
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Ad. 3. 

Wspomniany w zapytaniu zapis jest zapisem niepoprawnym i ulegnie modyfikacji. Wszelkie prace 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

      ZATWIERDZIŁ 

 

                Kanclerz PG 

 


