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Dziekan   

  
L. dz. WETI/2857/2018 

                Gdańsk, dnia 20.08.2018 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/164/009/D/18, ZP/36/WETI/18 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego 
dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 17.08.2018 r. wpłynęły do zamawiającego 
zapytania wykonawcy dotycząc treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które zamawiający udzielił 
następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Część I, pozycja 2 – dysk SSD 
Czy Zamawiający dopuści dysk posiadający odczyt i zapis losowy odpowiednio 79000 i 35000 IOPS, przy 
spełnionych pozostałych wymaganiach? 
Wyjaśnienie 1: 
Zamawiający dopuszcza odczyt losowy między 78 995-79 005 IOPS, zapis losowy między 34 995-35 005 
IOPS. 
 
Pytanie 2 : 
Część I, pozycja 5 – monitor 
Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze 3,4 kg bez podstawy (lub 4 kg z podstawą), przy spełnionych 
pozostałych wymaganiach? 
Wyjaśnienie 2: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o wadze maks. 3,4 kg bez podstawy i 4 kg z podstawą. 
 
Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie i zostaje przesunięty na dzień 28-08-2018 r., godzina 12.30. 
Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, w następującym zakresie: 
 
1) Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ dla części I. Zamawiający załącza: 
    Załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany (dla cz. I) 
 
2) Zmianie ulega treść rozdziału XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” 
 
Przed zmianą SIWZ jest: 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  
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a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 127,  

b) termin składania ofert: do dnia 21.08.2018 r., do godz. 12.30. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 116,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 21.08.2018 r., o godz. 13.00.  
 
Po zmianie SIWZ jest: 

12.1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 127,  
b) termin składania ofert: do dnia 28.08.2018 r., do godz. 12.30. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 116,  
b) termin otwarcia ofert: w dniu 28.08.2018 r., o godz. 13.00.  

 
 

 

Dziekan 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG 


