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Centralny nr postępowania: ZP/49/022/D/17  Gdańsk, dnia 06.04.2017 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 
 

dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Dostawa kabli światłowodowych jednomodowych do rozbudowy CI 
TASK 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 
 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi i wprowadził następujące zmiany: 
 
Pytanie 1.  
Czy kable 72 i 24-włóknowe muszą mieć powłokę przeciwgryzoniową? 
Odpowiedź:  
TAK – zgodnie z pkt. C ppkt. 1 i 2 specyfikacji technicznej (zał. nr 5 do SIWZ).  
 
 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 10 tygodni? Tyle wynosi cykl 
produkcyjny kabli, które są przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na max. 70 dni. 
ZMIANA nr 1: 
W rozdziale IV dotychczasowa treść: „maksymalnie 40 dni od daty zawarcia umowy” zostaje zastąpiona 
treścią: „maksymalnie 70 dni od daty zawarcia umowy”. 
Zmiana nr 2: 
W rozdziale XIII pkt. 3 dotychczasowa treść:  
- Tmax - maksymalny przyjęty termin realizacji – 40 dni. 
- Minimalny przyjęty termin realizacji  – 14 dni 

- W przypadku zaproponowania terminu realizacji krótszego niż 14 dni, Zamawiający przyzna punkty jak 
za minimalny przyjęty termin realizacji. 

- W przypadku zaproponowania terminu realizacji dłuższego niż 40 dni, Zamawiający odrzuci ofertę 
 
zostaje zastąpiona treścią: 
- Tmax - maksymalny przyjęty termin realizacji – 70 dni. 
- Minimalny przyjęty termin realizacji  – 21 dni 

- W przypadku zaproponowania terminu realizacji krótszego niż 21 dni, Zamawiający przyzna punkty 
jak za minimalny przyjęty termin realizacji. 
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- W przypadku zaproponowania terminu realizacji dłuższego niż 70 dni, Zamawiający odrzuci ofertę. 
 

 
Pytanie 3.  
Zamawiający nie ocenia gwarancji jako jednego z kryterium, nie wskazał też żadnych wymagań 

minimalnych dotyczących gwarancji. Czy zatem gwarancja nie jest wymagana lub wskazywana jest 

dowolna przez dostawcę w czasie podpisania umowy (wtedy może być np. 1 dzień)? 

Odpowiedź:  
Zmiana nr 3: 
Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 1 wzoru umowy, zastępując dotychczasowe brzemiennie 
następującą treścią: 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania bez 
zastrzeżeń specyfikacji dostawy (sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o formularz stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy) przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuszcza kolorystykę tub i włókien, zgodnie z normą IEC 60304: 
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Odpowiedź:  
Tak. Zgodne ze specyfikacją: tuby - pkt 3 wariant B, włókna - pkt 4 dwunastowłóknowe wariant A. 
 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kabli w innych uzgodnionych z Zamawiającym odcinkach, np. 12km 
kabla w odcinkach: 6+3+3km zamiast 3x4km. 



 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel. +48 58  347 17 44 
fax: +48 58 347 29 13 
e-mail: dzp@pg.gda.pl 
www.pg.edu.pl 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany długości zamawianych odcinków kabla. 
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający wprowadził 
następujące zmiany: 
 
Zmiana nr 4. 
W rozdziale X dotychczasowa treść: „1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 
dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” zostaje zastąpiona treścią: 
„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.”. 
 
Zmiana nr 5. 
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 13.04.2017 r. do 
godz. 10:00. 
Wobec powyższego zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ i otrzymują brzmienie: 
1. Rozdział XI: 
ust. 1: Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami  
i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego)  
w terminie do dnia 13.04.2017 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 
Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 
ust. 3: Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 
Oferta w postępowaniu pn.: „Dostawa kabli światłowodowych jednomodowych do rozbudowy CI 
TASK” ZP/49/022/D/17 
NIE OTWIERAĆ PRZED  13.04.2017 godz. 10:30. 
ust. 11: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 13.04.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek B 
Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna. 
 
 
Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wszelkie prawa i obowiązki 
Wykonawcy oraz Zamawiającego podlegać będą nowemu terminowi. 
 


