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 Dziekan   
 
L.dz.: WETI/1141/2015 

    Gdańsk, dnia 03.04.2015 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 Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1:  
Wszystkie 3 pytania dotyczą części drugiej zamówienia – zestawu do spektroskopii optycznej. 
W Punkcie I (2): dwa kompaktowe spektrometry widnieje: "zestaw szczelin wejściowych, w tym 
szczelina 25um". Ile sztuk szczelin i jakie wielkości Zamawiający uważa za "zestaw"? 
I czy "zestaw" dotyczy każdego spektrometru (łącznie 2 zestawy)? 
Odpowiedź 1: 
W Punkcie I (2) każda pozycja specyfikacji odnosi się do każdego z dwóch spektrometrów. 
Pojęcie zestawu szczelin oznacza więc (a) techniczną możliwość wymiany szczelin na inną 
szczelinę z zestawu, (b) dostarczenie Zamawiającemu co najmniej po 1 szczelinie 25 
mikrometrów na spektrometr oraz  
po jednej szczelinie na spektrometr innego wymiaru (np. 2 szczeliny 50 mikrometrów lub dwie 
szczeliny 100 mikrometrów). 
 
Pytanie 2:  
W Punkcie II (1): stabilizowana lampa wodorowo-halogenowa widnieje: 
"wymienna żarówka z czasem życia co najmniej 1000 godzin" 
Czy zamawiający chce zamówić lampę z zestawem obu żarówek (1 szt. Deuterowa, 1 sztuka 
Halogenowa), czy też w ofercie mają być uwzględnione zapasowe żarówki na wymianę (1 szt 
Deuterowa, 1 szt Halogenowa)? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający oczekuje dostawy lampy  wodorowo-halogenowej z zestawem obu źródeł (1 szt. 
deuterowe, 1 szt. halogenowe). Zamawiający nie wymaga dostawy elementów zapasowych, ale 
oczekuje, że zaoferowane lampy będą miały techniczną możliwość wymiany żarówek przez 
Zamawiającego w przyszłości, po zużyciu eksploatacyjnym posiadanych elementów. 
 
Pytanie 3:  
W Punkcie II (3): akcesoria widnieje: "trzy kable światłowodowe SMA-SMA do podłączenia się 
do sfer, uchwyt do kuwet z 4 kolimatorami" 



 
 

 
Czy zamawiający chce zamówić 1 uchwyt do kuwet czy 2 uchwyty do kuwet, po jednym do 
każdej sfery integracyjnej? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający oczekuje dostawy jednego uchwytu do kuwet. 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz 
opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
 

 


