
Centralny nr postępowania: ZP/173/022/D/13 

 
Gdańsk, dnia 08.05.2013r. 

 
 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kabli światłowodowych jednomodowych dla CI TASK 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, że do 

Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: W związku z zamiarem złożenia przez naszą firmę oferty na „Dostawę kabli 

światłowodowych jednomodowych dla CI TASK” ZP/173/022/D/13, prosimy o wyjaśnienie różnic 

w zapisach dotyczących adresu i miejsca składania ofert. 

 

Strona 10 SIWZ, Rozdział X punkt 17  opisuje: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane: 

 

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212 

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk i opisane: 

 

Dostawa kabli światłowodowych jedomodowych dla CI TASK 

Nie otwierać przed dniem – 09.05.2013r. godziną: 11:15 

 

Strona 10 SIWZ, Rozdział XI punkt 1  opisuje natomiast inne miejsce: 

 

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 09.05.2013r. do godz. 12:00 na adres: Politechnika Gdańska, Centrum 

Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Nowy Budynek Wydziału ETI, III p., pok. 

NE332. 

A czytanie ofert opisane w pkt 5 rodz. XI o godz. 12:30, a nie 11:15 jak w pkt 17. 

 

W związku z powyższym w zapisach są podane 2 różne adresy oraz 2 różne godziny. Prosimy zatem 

o wyjaśnienie dotyczące miejsca, godziny składania i czytania ofert. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu mija 09.05.2013r. 

o godz. 12:00, a miejscem składania ofert jest - Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, 

Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk.  

Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

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

i opisane: Dostawa kabli światłowodowych jednodomowych dla CI TASK. Nie otwierać przed dniem – 

09.05.2013r. godziną: 12:30. 

 

Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy Siwz. 

 

 
  
 
 
 

                                                                                                            Dyrektor CI TASK 
                                                                                                    mgr inż. Mścisław Nakonieczny 
                                                                                                    .................................................. 
                                                                                                                          (kierownik zamawiającego lub osoba 
                                                                                                                                             upoważniona) 
 
  


