Dziekan
L.dz.: WETI/815/2015
Gdańsk, dnia 10.03.2015 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/57/009/D/15, ZP/19/WETI/15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę urządzeń pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/57/009/D/15.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu
09.03.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.
Pytania dotyczące części I i II:
Pytanie 1: Podana specyfikacja techniczna generatora w części I nie odpowiada parametrom

modelu Keysight Technologies 33210A, pasuje natomiast do modelu 33220A. Czy
Zamawiający wymaga dostarczenia modelu Keysight Technologies 33220A?
Odpowiedź 1:
Zamawiający popełnił omyłkę opisując przedmiot zamówienia w załączniku nr I do SIWZ.
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. generatora funkcyjnego Keysight Technologies
33210A lub równoważnego. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany załącznika nr I do
SIWZ.
Pytanie 2: Ze względu na to, że przedmiot niniejszego postępowania w części I oraz II jest
wysokiej klasy aparaturą pomiarową i po każdorazowej naprawie przyrząd wymaga kalibracji w
autoryzowanym laboratorium producenta, okres 14 dni może być niewystarczający. W związku
z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu serwisu do 30 dni. Jednocześnie
zapewniamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, dołożymy wszelkich starań, by czas ten
był jak najkrótszy.
Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 30 dni i
jednocześnie informuje, że dokona odpowiednich zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie treść SIWZ oraz załącznik nr I do
SIWZ. Zmieniona treść SIWZ oraz załącznik nr I do SIWZ został zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 18.03.2015 r.
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Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców,
którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z
art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

