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Gdańsk, 04.10.2013 r. 

L. dz. 607/071/2013  

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

do postępowania nr CRZP/377/071/D/13 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę monitorów przemysłowych dla Centrum Morskich 

Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.10.2013 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące 

pytania jednego z Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

PYTANIE 1: 

 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Czy Zamawiający dopuści pomalowanie obudowy monitora na etapie produkcji na kolor z 

palety PANTONE: 453 C (Gris chaud 5), który to kolor odpowiada kolorowi z palety RAL: 

7032 (Pebble grey)? 

Producent monitorów, jakie chcemy zaoferować nie korzysta z palety kolorów RAL. Jednak 

odpowiedniki kolorów tej palety znajdują się w palecie PANTONE, z której korzysta 

producent.  

 

ODPOWIEDŹ: 
 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru z palety PANTONE: 453 C (Gris chaud 5). 

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmienia warunki SIWZ. 

  

PYTANIE 2: 

 

Dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia z 2 do 6 tygodni? 

Monitory, jakie proponujemy, dostępne są na zamówienie, co oznacza, że termin ich 

dostawy związany jest z czasem procesu produkcyjnego oraz dostawy do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby monitory były 

pomalowane na kolor wg palety RAL, co może wydłużyć czas oczekiwania na dostawę. 
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Ponadto, ze względu na rozpoczynający się czwarty kwartał roku, producenci 

otrzymują więcej zamówień, nie zwiększając przy tym ilości pracy produkcyjnej, co 

powoduje opóźnienia w dostawach oraz braki na mazaynach. 

6 tygodni jest to bezpieczny termin przewidziany na realizację zamówienia, tj. 

produkcji oraz dostawy. 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

 

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmienia warunki SIWZ. 
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