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 Dziekan   
 
L.dz.: WETI/1226/2015 

    Gdańsk, dnia 14.04.2015 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/101/009/D/15, ZP/32/WETI/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę detektora liniowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/101/009/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 dniach 10.04.2015 r. 
wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1:  
 Nawiązując do Załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór Umowy Dostawy” czy Zamawiający dopuszcza 
następujące sformułowanie pkt 5 w § 4 „WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do towaru 
objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty techniczne w języku polskim lub angielskim i 
karty gwarancyjne w języku polskim. W przypadku nie dostarczenia karty gwarancyjnej niniejsza 
umowa stanowi dokument gwarancyjny” 
 
Odpowiedź 1: 
TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie §4 pkt 5 umowy. 
 
Pytanie 2:  
Nawiązując do Załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór Umowy Dostawy” czy Zamawiający dopuszcza 
następujące sformułowanie pkt 2, podpunkt a., w § 4 „czas przystąpienia do naprawy 
gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia 
usterki lub wady” 
 
Odpowiedź 2:  
TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie §4 pkt 2 a umowy. 
 
Pytanie 3:  
 Nawiązując do Załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” czy 
Zamawiający w punkcie b.) „Maksymalna częstotliwość pomiaru nie mniejsza niż : 75 kHz 
(akwizycji całej linii pixeli)” miał na myśli szybkość sczytywania linii matrycy, czyli nie mnie niż 
75000 linii na sekundę? 
 
Odpowiedź 3:  
Tak, parametr określa szybkość sczytywania linii matrycy, czyli nie 
mniej niż 75000 linii na sekundę. Specyfikacja opisuje system, w którym 
zastosowano pojedynczą linię detektorów o określonej ilości pikseli, co 



 
 

definiuje jednocześnie częstotliwość pomiaru. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ Wzór 
umowy. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy - 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 20.04.2015 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. 
 
 

 
  


