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L.dz.: WETI/2550/2015 

                Gdańsk, dnia 24.07.2015 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA (1) 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/240/009/D/15, ZP/64/WETI/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
Dostawę materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na 
potrzeby Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura dla badań w obszarze programu Horyzont 2020”, Projekt: Nr 
POIG.02.03.01-00-104/13-00. Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-
2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej 
nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki  
 

Działając na podstawie 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., zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający informuje, że w dniu 23.07.2015 r. wpłynęły do 
Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które 
Zamawiający udostępnia Wykonawcom i udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1:  
W opisie przedmiotu zamówienia odnalazłam drobne nieścisłości. Stąd moje pytanie: Roll up ma być jednostronny? Czy 
jednak dwustronny? W tytule widnieje nazwa "roll up jednostronny", jednak już poniżej w specyfikacji można znaleźć: 
"funkcje specjalne - dwustronny".  
 
Wyjaśnienie 1: 
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ popełnił w pkt. 6 omyłkę pisarską. Przedmiotem zamówienia jest oczywiście 
rollup jednostronny, co zostało określone w ogłoszeniu o zamówieniu nr 184548-2015 z dn. 21.07.2015 r. oraz SIWZ 
rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie załączniki nr 6 do SIWZ w pkt 6. Zmieniony załączniki nr 
6 do SIWZ – zmodyfikowany (1) został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
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. 
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 29.07.2015 r. 
 

 
 
 

 


