
 

 

 

Gdańsk, dnia 05.04.2018 r. 

Centralny nr postępowania: ZP/59/002/D/18 

ZP/8/WILiŚ/2018 

 

dotyczy postępowania pn. Pozyskanie, opracowanie i dostarczenie danych dotyczących 

pomiarów meteorologicznych oraz stanów wody i przepływów na potrzeby realizacji 

projektu WaterPUCK. 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38  

ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi oraz wprowadził 

następujące zmiany: 

 

Pytanie nr 1.  

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie: 

Dotyczy: 

część 1 – miernik  

część 2 – fotometr 

Zamawiający wymaga maksymalnego terminy dostawy 30 dni. Wg informacji od producenta 

sprzętu spełniającego wymogi specyfikacji termin dostawy wynosi 6 tygodni czyli 42 dni. 

Czy Zamawiający zaakceptuje jako najdłuższy termin dostawy 42 dni? 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

W związku z określonymi wymogami oraz złożoną charakterystyką przedmiotu zamówienia, 

jakim jest specjalistyczny sprzęt pomiarowy (miernik wieloparametrowy oraz fotometr), 

zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy dla części 1 i 2 

do 6 tygodni, tj. 42 dni.  

 

W związku z w/w odpowiedzią zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

Zmiana nr 1: 

W Rozdziale IV dotychczasowe brzmienie ustępu 1 zostaje zastąpione treścią: 

1. Zamawiający wyznacza termin realizacji umowy:  

a) dla części 1 i 2 maksymalnie 42 dni od daty zawarcia umowy, 

b) dla części 3 i 4 maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 



 

 

Zmiana nr 2: 

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 

11.04.2018 r. do godz. 10:00. 

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ i otrzymują brzmienie: 

1. Rozdział XII ust. 1:  

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 11.04.2018 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. 

2. Rozdział XII ust. 3: 

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:  

Oferta w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby wykonania 

zadania WP4 „Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych” 

na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK - ZP/59/002/D/18  

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.04.2018 godz. 10:30 

3. Rozdział XII ust. 11: 

11.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 

Główny Skrzydło B, parter, pok. 010. 

 

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. 

 

 

 

Dziekan 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA 

               
…..………….....................................     

                                                                                                                          (podpis kierownika zamawiającego  

                                                                                                                                  lub osoby upoważnionej)  


