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ZP/346/004/R/10 

           Gdańsk, 07.07.2010 r. 

 

           Politechnika Gdańska 

           Ul. G. Narutowicza 11/12 

           80-233 Gdańsk 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra  

w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  Politechniki Gdańskiej wchodzących w 

skład Środowiskowego Laboratorium Technologii Bezprzewodowych w ramach projektu Centrum 

Zaawansowanych Technologii Pomorze oraz wchodzących w skład Katedry Inżynierii Mikrofalowej i 

Antenowej  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759) informuje, iż w dniu 06.07.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na 

pytania. 

Pytanie 1: 

„Zamawiający zgodnie z zapisami wymaga wniesienia wadium w kwocie 8 000 zł. Zgodnie z zapisami 
formularza ofertowego Wykonawca powinien wnieść wadium w kwocie 10 000 zł. Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wyjaśnienie, która kwota jest właściwa?” 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż kwota wadium wynosi 8 000,00 zł.  

Pytanie 2: 

„Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów terminów wykonania zamówienia np. w 
przypadku: 

- wykonania robót dodatkowych o czas trwania tych robót 

- z powodu okoliczności siły wyższej np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez czynniki zewnętrzne, 
których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania umowy  
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-  jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony o czas opóźnienia  

- jeżeli z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również w tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa 

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie/sposobie wykonywania zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił możliwość zmian postanowień umowy w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Pozostają one bez zmian.  

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu: „Cena może ulec 
zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia 
okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do projektu umowy następującego zapisu : „Cena może ulec 
zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia 
okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków” 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści: „Gwarancja 
na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją 
producenta”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia ww. zapisów. Zapisy dotyczące gwarancji pozostają bez zmian. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust. o 
następującej treści: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowny nie przekroczy 30%  wynagrodzenia 
brutto”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień Projektu Umowy o zapis: Całkowita suma kar umownych 
naliczonych na podstawie umowny nie przekroczy 30%  wynagrodzenia brutto” 
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Pytanie 6: 

Czy polisa OC wymagana przez Zamawiającego ma obejmować odpowiedzialność deliktową i 
kontraktową? 

Odpowiedź: 

Wykonawca podpisując umowę oświadcza, iż posiada umowę ubezpieczenia od zdarzeń losowych na 
warunkach określonych w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia § 9 ust. 3.  

 

 

 

                                                                          ZATWIERDZIŁ KANCLERZ  

                                                                             POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


