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Gdańsk, dnia 15.07.2013 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 
 
 
 
 

Centralny nr postępowania: ZP/269/055/D/13 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
 
 
 

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

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.) Zamawiający udzielił 
następujących odpowiedzi:  

DOTYCZY CZĘŚCI 1: 

Pytanie: 1 
Pozycja 18 

„Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie opisu SIWZ i wykasowanie zapisu funkcja NO-FROST. Wg naszej 
wiedzy i informacji uzyskanej od wielu wiodących producentów AGD lodówki podblatowe nie posiadają funkcji 
NO-FROST. 
Prosimy o weryfikację specyfikacji mając na uwadze, że opisy produktów dostępne na stronach sklepów 
internetowych często są obarczone błędami, a jedynie bezpośrednie strony producenta danego sprzętu posiadają 
pełną i rzetelną informację na temat specyfikacji produktu. Dostarczenie ww. lodówki jest niemożliwe 
do wykonania i postępowanie w obecnym kształcie posiada wadę, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy.” 
 
Odpowiedź: 1 

Zamawiający dopuszcza lodówkę bez systemu No Frost i zmienia opis przedmiotu w pozycji 18 formularza 
rzeczowo-cenowego. 
 
Pytanie: 2 
Pozycja 18 

„Czy Zamawiający dopuszcza grzejnik olejowy bez uchwytu do przesuwania grzejnika?” 

Odpowiedź: 2 

Zamawiający nie dopuszcza grzejnika olejowego bez uchwytu do przesuwania grzejnika. 
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Pytanie: 3 
Pozycja 18 

„Czy Zamawiający dopuszcza lodówkę bez systemu No Frost oraz klasa energetyczna A i o szerokości 43cm 
i głębokości 48cm?” 

Odpowiedź: 3 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. „odpowiedź 1” niniejszego pisma. 

Pytanie: 4 
Pozycja 23 

„Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o poziomie hałasu 75 dB?” 

Odpowiedź: 4 

Zamawiający nie dopuszcza suszarki o poziomie hałasu 75 dB. 

Pytanie: 5 
Pozycja 19 

„Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz. 19 lodówkę o szerokości max 55 i głębokości max 57 cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów?” 
Odpowiedź: 5 

Zamawiający dopuszcza w poz. 19 lodówkę o szerokości max 55 i głębokości max 57 cm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów i zmienia opis przedmiotu w pozycji 19 formularza rzeczowo-cenowego. 
Pytanie: 6 
Pozycja 19 

„Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz. 19 lodówkę o szerokości max 54 i głębokości max 60 cm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów?” 
Odpowiedź: 6 

Zamawiający nie dopuszcza lodówki o ww. parametrach. 

Pytanie: 7 
Pozycja 19 

„Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz. 19 lodówkę o pojemności komory 18 L, jedną półkę regulowaną 
szerokości max 55 i głębokości max 61,2 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?” 

Odpowiedź: 7 

Zamawiający nie dopuszcza lodówki o ww. parametrach. 

Pytanie: 8 
Pozycja 18 

„Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz. 18 lodówkę bez funkcji no Frost? Tak małe lodówki nie posiadają 
systemu no Frost. I wymiarach max wys. 55x szer. 49x gł. 49 cm? Nie występują lodówki o wymiarach max 
55x45x45 cm.” 
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Odpowiedź: 8 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. „odpowiedź 1” niniejszego pisma. 

Pytanie: 9 
Pozycja 10 

„Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz. 10 klimatyzator przenośny o zakresie temperatur 18-32 st. Celsjusza 
przy zachowaniu pozostałych parametrów?” 
Odpowiedź: 9 

Zamawiający dopuszcza klimatyzator o ww. zakresie temperatur i zmienia opis przedmiotu w pozycji 10 
formularza rzeczowo-cenowego. 

 

DOTYCZY CZĘŚCI 2: 

Pytanie: 1 
Pozycja 2 

„Proszę o poprawienie pomyłki polegającej na błędnym określeniu przez Państwa pojemności zbiornika na kurz 
w odkurzaczu bezrowkowym. Opisywany przez Państwa model odkurzacza posiada zbiornik o pojemności 2 litry 
a nie 3 jak podajecie. 
Odkurzacz na wyposażeniu posiada : rura teleskopowa, wąż ssący, ssawko szczotka z przełącznikiem parkiet 
dywan, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu . Proszę o określenie co zamawiający ma na myśli 
pisząc:”(końcówka do wykładzin, podłóg twardych, ssawka mała(do 15cm) duża, szczelinowa” lub proszę 
o  oprawienie opisu związanego w wyposażeniem odkurzacza..” 
 
Odpowiedź: 1 

Zamawiający podziela opinię Wykonawcy i poprawia pomyłkę w pojemności zbiornika i zmienia opis przedmiotu 
w pozycji 2 formularza rzeczowo-cenowego. 

Pytanie: 2 
Pozycja 4 

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu odkurzacz z filtrem HEPA przy zachowaniu stopnia infiltracji 99,995 
% z pominięciem parametr „8 stopni filtracji”/ zwrot marketingowy charakterystyczny dla jednego producenta 
odkurzaczy?” 
 
Odpowiedź: 2 

Zamawiający nie dopuszcza odkurzacza z filtrem HEPA. 

Pytanie: 3 
Pozycja 6 

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu urządzenie z zasilaniem silnikiem prądu stałego  12V/300 W z 
zachowaniem pozostałych parametrów ( i czasu pracy) wymaganych w SIWZ?” 
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Odpowiedź: 3 

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z zasilaniem silnikiem prądu stałego 12 V/300 W. 

Pytanie: 4 
Pozycja 1 

„Wnoszę o dopuszczenie do postępowania automatu szorująco-zbierającego z głowicą o szerokości 51 cm 
Państwo podajecie rozmiar pada 20” co daje szerokość czyszczenia 508 mm Nasze urządzenie także pracuje 
na padach 20” zatem nie jest to istotna zmiana.” 
 
Odpowiedź: 4 

Zamawiający dopuszcza automat szorująco-zbierający z głowicą 51 cm i zmienia opis przedmiotu w pozycji 
1 formularza rzeczowo-cenowego. 

Pytanie: 5 
Pozycja 3 

„Wnoszę o dopuszczenie do pracy odkurzacza dwuturbinowego przeznaczonego do pracy na sucho i mokro 
o parametrach:  
a. - moc silnika łącznie 2760 W  
b. - przepływ powietrza 2x 74 l/s 
c. - podciśnienie 254 mbar 
d. - pojemność zbiornika 75 l 
e. - zbiornik ze stali nierdzewnej 
f. - poziom hałasu 73 dB 
g. - wymiary dł x szer x wys 700x520x1000 mm 
h. - długość kabla 10m 
i. - wąż ssący z kolankiem 4m 
j. - wyposażenie: wąż ssący z kolankiem, 2x rura ssąca 0,5m ssawka podłogowa uniwersalna do pracy na  

sucho i mokro, ssawka szczelinowa, płaski filtr falisty” 
 
Odpowiedź: 5 

Zamawiający nie dopuszcza odkurzacza dwu turbinowego o ww. parametrach. 

 
W związku z pytaniami Zamawiający dokona odpowiednich zmian treści SIWZ w zakresie formularza 
rzeczowo-cenowego. 

 
 
 

Kanclerz 
Z-ca Kanclerza 

ds. Zasobów Technicznych 
-//- 

mgr inż. Piotr Iwańczak 
________________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


