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 Dziekan   
 
L.dz.: WETI/1265 /2016 

    Gdańsk, dnia 15.04.2016 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/76/009/D/16, ZP/16/WETI/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę mebli i krzeseł wraz z montażem go dla Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i Samaorzadu Studenckiego PG , nr postępowania 
CRZP/76/009/D/16 część 1 i 4. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164) Zamawiający informuje, że w dniu 05.04.2016 r. i 06.04.2016 
r.wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1: W część I zamówienia -  występuje w pozycji 3 opis krzesła stacjonarnego metalowego. Czy 
Zamawiający dopuści krzesło o głębokości siedziska 450 mm oraz szerokości siedziska 400 mm, gdy 
pozostałe wymiary opisane w SIWZ nie ulegną zmianie? 
 
Odpowiedź 1:   NIE.  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej  zmiany wymiarów krzesła. 
 
Pytanie 2: Jakim wymaganiom powinny odpowiadać fotele ( kolorystyka i funkcje)? 

Odpowiedź 2: Wszystkie funkcje są określone w załączniku nr 7 część 1- szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. Jeżeli kolor foteli  nie jest określony tzn., że Zamawiający określi ten kolor przy 

podpisywaniu umowy.   

Pytanie 3: Czy istnieje projekt do części IV? Czy należy go wykonać? 

Odpowiedź 3: Projekt do części IV jest zawarty w załączniku nr 7 część IV- szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 4: Czy termin otwarcia ofert to rzeczywiście koniec maja? 

 
Odpowiedź 4: Termin otwarcia ofert to 12 maja 2016 r – jest to postępowanie w procedurze unijnej. 
Termin składania ofert nie  ulega zmianie – do 12 maja do godz. 11:30. 
Udzielone wyjaśnienia są 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. 

 


