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 Dziekan   
 
L.dz.: WETI/1099/2015 

    Gdańsk, dnia 01.04.2015 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/82/009/D/15, ZP/25/WETI/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę źródła supercontinuum, zestawu do spektrometrii optycznej oraz 
spin-coatera z układem sterowania dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/82/009/D/15. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2015 r. 
wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1:  
Załącznik nr 5b do SIWZ, paragraf 4 punkt 2b stanowi "czas naprawy nie może być dłuższy niż 
14 dni licząc w dni robocze od daty i godziny od przystąpienia do usuwania usterki lub wady". 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 35 dni 
roboczych? Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są u producenta. 
Standardowo czas naprawy to ok. 14 dni roboczych; uwzględniając czas dostawy w obie strony, 
należy spodziewać się zwrotu naprawionego towaru w ciągu ok. 30-35 dni. 
Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu naprawy gwarancyjnej, to prosimy o 
odpowiednie zmiany w Par. 4 pkt. 2b i 3a 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 35 dni roboczych i 
jednocześnie informuje, że dokona odpowiednich zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie załącznik nr 5b do SIWZ Wzór 
umowy dla cz. II. Zmieniony załącznik nr 5b do SIWZ Wzór umowy dla cz. II - 
zmodyfikowany został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 10.04.2015 r. 
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. 

 


