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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
n ieograniczonego na zadan ie: „Dostawa wOzka elektrycznego do Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdatiskiej"

Zamawiajqcy na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 roku Prawo ZamOwieti
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwanq dalej .,uPzp" informuje, iZ wplyngly zapytania
od Wykonawcy dotyczqce treki Specvfikacji Istotnych WarunkOw ZamOwienia zwanq dalej „SIWZ". 
Zamawiajacy przekazuje trek zapytania wraz z odpowiedziami. 

Pvtanie nr 1: Czy dopuszcza sic moc silnika jazdy wynoszqca 1.5kW ?

Odpowiedi: Proponowane rozwiqzanic spelnia minimalne wymaganie okreMone w SIWZ.

Pytanie nr 2: Cyt. „WOzek musi umoZliwiae przejazd przez otw6r drzwiowy o wymiarach
szerokok 1400 mm wysokok 180 mm." Prosimy o wyja§nienie.
- Rozumiemy, ze powinno bye 1800 mm a nie 180 mm ?
- Skoro wOzek ma pokonywaa przejazd przez drzwi o wysokoki 1800 mm to dlaczego
dopuszcza sic wysokok wOzka wynosmca 2000 mm ? Dla wymaganej wys. podnoszenia, dla
tego typu wOzkOw wysokok calkowita wOzka (masztu) wynosi 1976 mm.

Odpowiedi: Tak, powinno bye 1800mm, Zamawiajacy w dniu 07.11.2012 dokonal
stosowancj zmiany w SIWZ. Zamawiajacy wykrela zapis „Wysokok wOzka do 2000 mm''.

Pytanie nr 3: Czy dopuszcza sic korytarz roboczy dla palety 800x1200 mm wynoszqcy 2240
mm oraz dla palety 1000x1200 mm wynoszqcy — 2304 mm ?

Odpov‘iedi: Ze wzglcdu na wymiary korytarzy w Centrum Nanotechnologii PG
Zamawiajacy nie odpuszcza proponowanego rozwiqz2nia.

Powyksze odpowiedzi stanowiq integralnq czyie SIWZ.

Udzielone wyjaSnienia oraz wprowadzone zmiany bcdq wiqiqce dla wszystkich WykonawcOw,
ktOrzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronic www.dzp.pg.gda.pl  zgodnie z art. 38 ust 2
i 4 uPzp, prowadzq takie do zmiany tresci Ogloszenia o zamOwieniu.

(Kierow ik amawiajqeego
lub os b upowainiona)
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