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Gdansk, 21 grudnia 2011 

ZAPYTANIA I WYJASNIENIA DOTYCZ^CE TRESCI SIWZ 

Dotvczv: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawy oprogramowania i uk+adow laboratoryjnych, zestawu dydaktycznego 
oraz kamery przemysbwej dia Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej w 
Gdarisku - nr postepowania - ZP/468/014/D/11. 

Zamawiaj^cy Politechnika Gdariska Wydzial Elektrotechniki i Automatyki informuje, ze w dniach 16 i 20 
grudnia 2011 r. wptyn^+y zapytania dotycz^ce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zapytania 
dotycz^ czesci 2 i 4 prowadzonego postepowania. 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 tekst jednolity z pozniejszymi 
zmianami), Zamawiaj^cy udziela odpowiedzi na zadane zapytania. 

ZAPYTANIA DOTYCZACE CZESCI 2: 

Zapytanie 1: 
Zamawiaj^cy pisze w SIWZ rozdzial III. pkt. 10: 
Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca dostarczyl przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego na swoj 
koszt, w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiaj^cym, 
Zwracamy sie z prosb^ o sprecyzowanie miejsca dostawy przedmiotu umowy. Miejsce dostawy musi bye 
okreslone na etapie projektowania umowy, Wykonawca nie moze zmieniac adresu dostawy w trakcie trwania 
umowy, poniewaz jest zobowi^zany umowq^ z firm^^ kuriersk^^. Czy zamawiaj^cy potwierdza, ze miejscem 
dostawy bedzie Politechnika Gdariska Wydziai Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdansk? 

Odpowiedz: 
Doktadne miejsce dostawy zostanie okreslone w umowie w momencie jej zawarcia. Poniewaz postepowanie 
nie dotyczy tyiko jednej czesci, a nasz Wydziat miescl sle w trzech budynkach nie mozemy podac dokiadnego 
miejsca dostawy na tym etapie postepowania przetargowego. Odleglosc miedzy poszczegolnymi budynkami 
nie przekracza 1km, a zaiezy nam zeby towar dotarl do bezposredniego uzytkownika, ktorego dane zawarte 
bed^w § 6 umowy. 

Zapytanie 2: 
Zamawiaj^cy pisze w SIWZ rozdzlal III. pkt. 9: 
Zamawiaj^cy wymaga, aby przedmiot zamowienia objety byi okresem gwarancji wynosz^cym, co najmnlej 12 
miesiecy od daty podpisania protokoiu zdawczo-odbiorczego. 
Prosimy o modyfikacje powyzszego punktu jak nastepuje: 
Zamawiajq^cy wymaga, aby przedmiot zamowienia obJety byl okresem gwarancji wynosz^cym, co najmnlej 12 
miesiecy na sprz^t i 90 dni na nosnik z oprogramowaniem, od daty podpisania protokoiu zdawczo-
odbiorczego. 
Informujemy, ze wskazany okres gwarancji jest udzlelanym okresem gwarancji przez Producenta sprzetu na 
nosnik DVD. 

Odpowiedz: 

Jezell gwarancja na nosnik z oprogramowaniem b^dz inne elementy wchodz^ce w sklad przedmiotu 
zamowienia nie b^d^ objete min. 12 miesieczn^ gwarancjq, Zamawlaj^cy przewlduje mozliwosc zaplsanla 
wzawieranej umowie okresu udzielonej gwarancji na te elementy po rozstrzygnieciu postepowania na etapie 
podplsywanla umowy z wybranym Wykonawc^, zgodnie z gwaranc j i udzielon^ przez producenta. 

Zapytanie 3: 
Zamawiaj^cy pisze we wzorze umowy paragraf 4. pkt. 3: 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dIa Wojewodztwa Pomorsklego 
na lata 2007-2013 



W ramach okresu gwarancyjnego dotycz^cego przedmiotu umowy: 
• czas przyst^ ienia do naprawy gwarancyjnej nie moze bye diuzszy niz 5 dni robocze od daty zgloszenia 
usterki, 
• czas trwania naprawy nie moze bye diuzszy niz 30 dni robocze od daty przyst^ ien ia do usuwania usterki. 
Zwracamy si? z prosb^o modyfikacje powyzszego punktu jak nastepuje: 
W ramach okresu gwarancyjnego dotycz^cego przedmiotu umowy: 
• czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienie o usterce nie moze bye dtuzszy niz 5 dni robocze od daty 
zgtoszenia usterki, 
• czas trwania naprawy nie moze bye dtuzszy niz 30 dni robocze od daty przyst^ ien ia do usuwania usterki. 

Prosba jest motywowana faktem, ze centrum serwisowe firmy National Instruments Poland Sp. z o.o. znajduje 
sie na Wegrzeeh. Nalezy brae pod uwage czas reakcji na usterke, a takze dziatalnosc firmy kuriersklej, za 
posrednictwem, ktorej sprzettrafi do naprawy. 

Odpowiedz: 
W Panstwa propozycji niejest okreslony czas, jaki uptynie od momentu reakcji na zawiadomienie o usterce do 
czasu przyst^ ienia do naprawy, st^d nie mozemy przychylic sie do tej propozycji. 

W celu wyeliminowania szczegotowego okreslania czasu trwania poszczegolnych etapow zwiazanych 
z naprawami gwarancyjnymi zmianie ulega § 4, pkt. 3: 

3. W ramach okresu gwarancyjnego dotyez^cego przedmiotu umowy: 
• czas trwania naprawy nie moze bye diuzszy niz 35 dni roboezych od daty zgtoszenia usterki, 
• wszelkie roszczenia z tytulu gwarancji ZAMAWIAJ/\CY bedzie zgtaszac faksem na 

nr do siedziby WYKONAWCY. W przypadku zmiany numeru telefonu lub 
siedziby WYKONAWCA ma obowi^zek powiadomic ZAMAWIAJA^CEGO z 7-dniowym wyprzedzenlem. 

Zapytanie 4: 
Zamawiaj^cy pisze we wzorze umowy paragraf 4. pkt. 5: 
Czas naprawy wyl^czony bedzie z okresu gwarancyjnego. 
Zwracamy sie ^ pr'osb^o usunlecie tego punktu z projektu umowy, 
Jednoezesnie informujemy, ze po trzech naprawach gwarancyjnych, Wykonawca wymieni sprzet na nowy lub 
wolny od wad. 

Odpowiedz: 

ZAMAWIAJ^CY nie przychyla sie do prosby o usuniecie tego punktu. 

Zapytanie 5: 
Zamawiaj^cy pisze we wzorze umowy paragraf 4. pkt. 1: 
WYKONAWCA udziela: 
- . . . . miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty dostawy potwierdzonej protokolem zdawczo 
odbiorczym 
Zwracamy sie z prosby o modyfikacje powyzszego punktu jak nastepuje: 

WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony sprzet: 
-12 miesiecznej gwarancji na sprzet i 90 dni na nosnik z oprogramowaniem, liczonej od daty dostawy 
potwierdzonej protokolem zdawczo odbiorczym 
Odpowiedz: 

Jak wspomniano wyzej postepowanie nie dotyczy tyIko jednego przedmiotu zamowienia i nie mozemy wpisac 
obligatoryjnie 12 miesiecznej gwarancji, a jesli chodzi o gwarancje na nosnik z oprogramowaniem mozemy 
taki zapis umiescic po rozstrzygnieciu postepowania przy zawieraniu umowy z Wykonawcy, jezeii bedzie to 
uzasadnione wzgledami producenta. 

Zapytanie 6; 
Zamawiaj^cy wymaga w specyfikacji technicznej, czesc 2, pkt 1 (platforma edukacyjna), rozdzielczosc DAC 
minimum 16 bitow. 
Czy dopuszcza sie rozdzielczosc DAC 12 bitow? 



Odpowiedz: 
ZAMAWIAJ/\CY dopuszcza rozdzielczosc przetwornikow DAC 12 bitow. 

ZAPYTANIE DOTYCZACE CZESCI 4: 
Czy Zamawiaj^cy dopusci do udzialu w post^powaniu kamery, ktora nie posiada zl^^cza I/O. Wyposazona jest 
w interfejs USB 2.O.? 

Odpowiedz: 

Zgodnie z zal^cznikiem nr 5d do SIWZ, ktory zawiera szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dotyczq^cy 
czesci 4 prowadzonego postepowania Zamawiaj^cy wymaga, zeby zaoferowana kamera posiadala zl^cze 1/0 
umozliwiaj^ce podl^czenie sygnalow ze sterownika PLC. 

(w imieniiyZarnawiaj^cego) 


