
Gdańsk, dnia 14.06.2013 r. 

 

Nr postępowania: ZP/232/055/U/13 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę firan i zasłon dla Działu Zarządzania 

infrastruktura Studencką Politechniki Gdańskiej opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych pod 

numerem 223436-2013 w dniu 11.06.2013 

 

  Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w dalszej części zwanej ustawą 

Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. O następującej treści: 

1. Proszę o dokładnie  wskazanie w formularzy rzeczowo-cenowym,  które wymiary są wysokością, a które 
szerokością firan oraz zasłon. 
Odpowiedź: 
Zasłony: 
w poz. 1 - 150 x 170 cm  - 150 cm jest szerokością, a 170 cm wysokością, 
w poz. 2 - 150 x 170 cm  - 150 cm jest szerokością, a 170 cm wysokością, 
w poz. 3 - 150 x 240 cm  - 150 cm jest szerokością, a 240 cm wysokością, 
Firany: 
w poz. 4 - 340 x 140 cm  - 340 cm jest szerokością, a 140 cm wysokością, 
w poz. 5 - 500 x 240 cm  - 500 cm jest szerokością, a 240 cm wysokością, 
w poz. 6 - 340 x 150 cm  - 340 cm jest szerokością, a 150 cm wysokością, 
w poz. 7 - 140 x 250 cm  - 140 cm jest wysokością, a 250 cm szerokością. 
 

2. W punkcie 4.  Proszę o odpowiedź czy firanka ma być gładka czy ze wzorem?  
Odpowiedź:  
W punkcie nr  4 firana może być gładka lub z delikatnym wzorem. 

3. Czy firany i zasłony po wszyciu taśmy marszczącej  mają być umarszczone na daną szerokość?   
Odpowiedź: 
Firany w poz. 4, 5 i 6 z taśmą marszczącą muszą dać się umarszczyć na szerokość okna, natomiast 
firany w poz. 7 są bez taśmy marszczącej. 
Zasłony nie muszą być umarszczone na daną szerokość, umarszczenia dokonamy samodzielnie 
Zamawiający. 
 

4. W punkcie 5. 6. 7.  Firana żakardowa ma być ze wzorem np. po całości czy to nie ma znaczenia? 
Odpowiedź:  
Firany żakardowe  w poz. 5, 6 i 7 mają być ze wzorem po całości. 
 

5. W formularzu rzeczowo cenowym  punkt  7 okno ma szerokości  115 cm a firanki ma być  140 cm ? 
Odpowiedź: 
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W poz. 7 - 140 x 250 cm  - 140 cm jest wysokością, a 250 cm szerokością. W formularzu rzeczowo 
cenowym błędnie podano wymiary. 
 
W związku z powyższym Zamawiający  informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał 

stosownej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ którego 

zmieniona treść stanowi załącznik do niniejszego pisma 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w terminie do 

dnia 18.06.2013 r. do godziny 10.45. 

        
 
 
 

KANCLERZ 
              -//- 
               mgr inż. Marek Tłok 

         ………………………………………………………………  
kierownik zamawiającego /osoba 
upoważniona 

 

 
 

 

Załączniki: 

Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 


