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P O L I T E C H N I K A   G D A Ń S K A 
Dział Inwestycji i Remontów 

ul. G. Narutowicza 11/12      80-233 Gdańsk–Wrzeszcz 
tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gdańsk, dnia 28.10.2010 r. 
 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/438/047/R/10 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz 
z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 

 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 18.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(27) Zapytania 

Dot. kompaktowego węzła cieplnego 

1. Prosimy o dostarczenie kart doboru pomp obiegowych niezbędnych do sporządzenia wyceny: 
• Pompa PO1 dla obiegu c.o. (wykaz urządzeń poz. 9) 
• Pompa PO2 obiegu wentylacji (wykaz urządzeń poz. 18) 

2. W ofercie producenta Grundfos brak pomp Magna 25-120F (wykaz urządzeń poz. 59). Jaką 
pompę naleŜy przyjąć do wyceny ? 

3. Prosimy o sprecyzowanie jaki zawór regulacyjny oznaczony ZR1 (wykaz urządzeń poz. 10)                 
i ZR3 (wykaz urządzeń poz. 33) naleŜy przyjąć do wyceny ? Nie zgadza się średnica z kvs. 

 
Dot. zapisów SIWZ: 

4. W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 
Rozdziału X „Podpisywanie oferty” – opis sposobu przygotowania oferty. 
Zamawiający bowiem wskazał: 
„Własnoręczny podpis musi określać co najmniej nazwisko składającego podpis. Nie jest 
konieczne, aby podpis zawierał pełne imię podpisującego. Gdy jego identyfikacji moŜna 
dokonać w inny sposób (np. pieczątka imienna), wystarczy podpisanie się samym tylko 
nazwiskiem. Podpis nie musi być czytelny. Wystarczające jest aby ciąg znaków jednoznacznie 
identyfikował daną osobę, która składa podpis. Parafowanie, formy podpisu nie spełnia.”  

 W związku z powyŜszym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, Ŝe prawidłowe jest 
podpisanie oferty wraz z załącznikami, w tym potwierdzanie za zgodność z oryginałem 
dokumentów poprzez złoŜenie przez członka zarządu spółki (przez osobę upowaŜnioną do 
działania w imieniu wykonawcy) podpisu zgodnego z kartą wzorów podpisów, która jest 
składana w formie dokumentu notarialnego i załączona do akt rejestrowych przedsiębiorcy 
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prowadzonych przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego i dodatkowo opatrzenie takiego podpisu pieczątką imienną, w sytuacji gdy podpis 
ten nie będzie zawierał pełnego nazwiska osoby podpisującej. 

 
Taka forma złoŜenia podpisu na dokumentach wchodzących  skład oferty nie niesie za sobą 
niebezpieczeństwa podwaŜenia przez Ŝadną osobę autentyczności podpisu osoby podpisującej 
się pod ofertą, gdyŜ istnieje moŜliwość weryfikacji wzoru podpisu, którym ta osoba posługuje 
się reprezentując dany podmiot. 

 
Ponadto pragniemy nadmienić, Ŝe odmienne stanowisko Zamawiającego będzie niezgodne                 
z prawem i powszechnie akceptowalną praktyką obrotu gospodarczego.  

 
Odpowiedzi 

Pkt 1 
NaleŜy przyjąć następujące parametry dla pomp : 
- pompa PO1dla obiegu c.o. – pompa 50-120F (1x230); G=5,9 t/h; wysokość podnoszenia 

H=107kPa; pompa wodna ze stali nierdzewnej, klasa energetyczna A 
- pompa PO2 dla obiegu wentylacji – pompa 50-120F (1x230); G=11,52 t/h; wysokość 

podnoszenia H=85,8 kPa; pompa wodna ze stali nierdzewnej; klasa energetyczna A 
 
Pkt 2 
NaleŜy przyjąć do wyceny pompę 32-120F. 
 
Pkt 3 
Do wyceny naleŜy przyjąć zawór V241; DN20; Kvs= 4,0 m3/h w miejsce ZR1 wraz z siłownikiem 
M 400 oraz V231; DN20; Kvs=4,0 m3/h w miejsce ZR3 wraz z siłownikiem M 700 SRSU (lub 
równowaŜnym). 
 
Dot. zapisów SIWZ: 

PKt 4 
JeŜeli podpis, zostanie złoŜony w formie jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale uŜywa 
składający podpis, w sposób charakterystyczny dla niego np. zgodnie z kartą wzorów podpisów 
oraz  dodatkowo opatrzony zostanie pieczątką imienną, Zamawiający będzie miał podstawę  uznać 
podpis za wystarczający do jednoznacznej identyfikacji osoby, która złoŜyła podpis. 

 

  
  


