Politechnika Gdańska
Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel: 58 347 24 00, fax: 58 347 29 13

Gdańsk, dnia 24.09.2013 r.

Nr postępowania: ZP/368/055/D/13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczątek i gumek
stemplarskich na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 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:
W związku ze zmianą treści SIWZ w postępowaniu ZP/368/055/D/13 proszę o odpowiedzi na
poniższe pytania:
1. Składając ZMIENIONY formularz rzeczowo-cenowy do wysłanej już do Państwa oferty,
wysłać należy tylko ten formularz wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian w dwóch kopertach
(tak jak oferta) tylko z dopiskiem ZMIANA na kopercie zewnętrznej a pozostałe dokumenty będą przez
Państwa pobrane z dostarczonej już oferty?
2. Proszę o wyjaśnienie sformułowania “gumka stemplarska wraz z umocowaniem w pieczątce
Zamawiającego”? Wykonywane przez nas gumki są podklejone taśmą dwustronną co pozwala na
samodzielną wymianę przez Zamawiającego. Ze względu na odległość nie ma możliwości osobistej
wymiany gumek przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający dostarczy na swój koszt do Wykonawcy
automaty podlegające wymianie gumek a Wykonawca na swój koszt je odeśle pod wskazany adres.
3. Czy jest możliwość przesłania przez Zamawiającego pliku instalacyjnego czcionki SANUK do
Wykonawcy, która będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby wykonania pieczątek dla
Politechniki Gdańskiej? W swoich zbiorach nie posiadamy wskazanej czcionki.
Odpowiedź:
Ad1.
W Rozdziele X SIWZ Zamawiający opisuje sposób dokonania zmian w ofercie:

„15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca dokonując zmiany w ofercie przesyła tylko te dokumenty, które ulegają zmianie i opisuje je w w/w
sposób.

Ad2.
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samych gumek stemplarskich do samodzielnego zamontowania w
automacie pieczątki. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SIWZ w tym zakresie.
Ad. 3.
W załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu rzeczowo-cenowym w informacjach zamieszczonych pod tabelą w pkt
4. Zamawiający informuje, że dostarczy Wykonawcy gotowy projekt pieczątki w zamkniętym pliku PDF. W
związku z tym nie zachodzi konieczność posiadania przez Wykonawcę pliku instalacyjnego czcionki Sanuk.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907) dokonuje zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:
Załącznika nr 2 do SIWZ Formularza rzeczowo-cenowego kolumna 2 wiersz 2.

JEST:
Gumka stemplarska wraz z umocowaniem w pieczątce Zamawiającego.
POWINNO BYĆ:
Gumka stemplarska.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa dnia 27.09.2013 r. o godz.
10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2013 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego: Politechnika
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KANCLERZ
mgr inż. Marek Tłok
…………………………………………..
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załączniki: Załącznik nr 2 do SIWZ – wersja po zmianie

