
  

  

 Politechnika Gdańska 

 ul. G .Narutowicza 11/12 

 80- 233 Gdańsk  

    

 
 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

ZP/561/055/D/10          2011-01-11 

dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na 

dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki 

Gdańskiej dla Programu ERASMUS 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: W SIWZ Na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS  (ZP/561/055/D/10) w punkcie 54  miarka zwijana 5 m  z 

pomarańczowymi elementami wykończenia( dotyczy też koloru blokady) czy można zastąpić je miarkami według 

SIWZ lecz z niebieskimi elementami w związku z niedostępnością towaru.  

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 2: W SIWZ Na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10) w punkcie 38 oraz 39 kubek 

termostatyczny nie posiada uszka. Czy jest możliwość aby kubek miał uchwyt do trzymania gdyż nie ma 

dostępności takich kubków bez uchwytu.  

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 3: W SIWZ na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10) w punkcie 37 młynek do soli/pieprzu czy 

może mieć wysokość 20 cm oraz  połączenie  części plastiku i stali nierdzewnej nie znajdujące się na miejscu 

przewężenia gdyż nie ma ogólnej dostępności młynków zawartych w specyfikacji. 

 Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia opis pozycji 37, w związku z czym pozycja ta otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Kolumna II: 

  * młynek do pieprzu/soli                                               

  * materiał: stal nierdzewna oraz plastik                     

  * młynek ceramiczny                                           



  

  * młynek składa się z dwóch części: metalowej i plastikowej, jest w kształcie walca  

  * nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ                                        

  * rozmiar nadruku: 25x25mm, grawerowanie  

Kolumna III: 

 * wysokość min 11 cm max 20 cm; średnica min 6cm max 9cm”. 

Stosowne zmiany należy uwzględnić w formularzu rzeczowo-cenowym. 

 

Pytanie 4: W SIWZ na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10) w punkcie 73 spryskiwacz do oliwy/octu czy 

może mieć wysokość do 180 mm w związku z brakiem dostępności produktu o wysokości do 110 mm ze stali 

nierdzewnej. 

Odpowiedź 4: Zamawiający zmienia opis pozycji 73, w związku z czym pozycja ta otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Kolumna III: 

 * wysokość min 150mm max 200mm; średnica min 30mm max 60mm. 

Stosowne zmiany należy uwzględnić w formularzu rzeczowo-cenowym. 

 

Pytanie 5: W SIWZ na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10) w punkcie 64 i 65 w etui na dokumenty klapa 

zamykająca kieszeń może zajmować mniej niż 2/3 długości etui? 

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

  

Pytanie 6: W SIWZ na  dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10) w punkcie 18 czy plastik może być 

nieprzeźroczysty? Brak jest obecnie produktu w przeźroczystym opakowaniu. 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 7: Szanowni Państwo, przygotowujemy złożenie naszej oferty do przetargu na dostawę artykułów 

promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych  i ustaliliśmy, że poz. 53- brelok w kształcie serca 

jest od 2010 r. niedostępna (wypadł z katalogu). Wiele firm ma ten brelok jeszcze na swoich stronach 

internetowych ale sprawdziliśmy to u głównego importera ( katalog Promotion Tops-poz.407862) . Proponujemy 

wykreślenie tej pozycji z zapytania lub wskazanie produktu zastępczego. 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający przypomina, że połączenie 

metalowego serca z kółkiem do kluczy tasiemką w kolorze czarno-czerwonym jest opcją preferowaną, połączenie 

to może mieć również inną formę (np. tasiemkę w innym kolorze, połączenie metalowe). 

 

Pytanie 8: Czy w zestawach długopis automatyczny i ołówek uwzględniać tylko grawerowanie na długopisach 



  

(tak jest w opisie) czy również na ołówku? 

Odpowiedź 8: Zamawiający wyjaśnia, że grawerowanie powinno znaleźć się również na ołówku. 

 

Pytanie 9: W SIWZ punktach od 3  do 15 w długopisach o podanych parametrach nie ma możliwości wykonania 

tampodruku o wielkości 50x9 mm. Maksymalne pole nadruku to 50x6 mm. Proszę o zmianę wymiarów. 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 10: W SIWZ punkt 16 rozmiar nadruku w specyfikacji 50x9 mm grawerowanie możliwość wykonania 

grawerowania na długopisie o rozmiarach podanych w specyfikacji możliwy jest w wymiarze 30x5 mm. 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 11: W punkcie 27 SIWZ na termometrze o szerokości 8 mm nie ma możliwości wykonania tampodruku o 

wymiarze 50 x 9 mm. 

Odpowiedź 11: Zamawiający zmienia w pozycji 27 wymiany nadruku na 23x4mm. 

Stosowne zmiany należy uwzględnić w formularzu rzeczowo-cenowym. 

 

 

 Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia i wprowadzone modyfikacje będą wiążące dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostaną przekazane 

Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. P.z.p. 

Ponadto zawiadamiam, w oparciu o art. 38 ust. 6 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, że termin składania 

ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 18.01.2011 r. do godz. 10:00. 

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ i otrzymują brzmienie: 

1. Rozdz. XI, ust. 1 SIWZ: Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby 

zamawiającego) w terminie do dnia 18.01.2011 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział 

Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 18.01.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:   Politechnika 

Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydło B, ul. Narutowicza 11/12, pok. 212. 

 

Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego podlegać będą nowemu terminowi. 

 

Z-CA KANCLERZA DO SPRAW ZASOBÓW TECHNICZNYCH 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

-//- 
mgr inż. Piotr Iwaoczak 

 


