
  

  

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

tel. +48 58  347 24 00 
faks: +48 58 347 14 15 
e-mail: dzp@pg.edu.pl 
www.pg.edu.pl 

   

  

Centralny nr postępowania: ZP/153/022/D/17  Gdańsk, dnia 27.06.2019 r. 
 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia 
przyłączy i węzłów sieci CI TASK. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1.  
Ad. Poz. 1  
Mufa światłowodowa do 420 mm długości, łączna pojemność: co najmniej 48 spawów światłowodowych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika – osłony typu FOSC o długości 495 i 
średnicy 220mm, 4 wejścia ø 20 mm + 1 wejście owalne ø 35 mm , komplet uszczelniaczy, uchwyt 
montażowy, 2 kasety DIN24/48 o pojemności co najmniej 48 spawów światłowodowych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak spełnienia kryteriów równoważności tj. przekroczenie 
wymiarów oraz braku możliwości stosowania kaset, które Zamawiający posiada w magazynie. 
 
Pytanie 2.  
Ad. Poz. 2  
Mufa światłowodowa do 540mm długości na 96 spawów  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika – osłony typu FOSC o długości 495 i 
średnicy 220mm, 4 wejścia ø 20 mm + 1 wejście owalne ø 35 mm , komplet uszczelniaczy, uchwyt 
montażowy, 3 kasety DIN24/48 o pojemności co najmniej 96 spawów światłowodowych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak spełnienia kryteriów równoważności tj. na brak 
możliwości stosowania kaset, które Zamawiający posiada w magazynie. 
 
Pytanie 3. 
Ad. Poz. 3 
Mufa światłowodowa do 540 mm długości na 144 spawy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika – osłony typu FOSC o długości 495 i 
średnicy 220mm, 4 wejścia ø 20 mm + 1 wejście owalne ø 35 mm , komplet uszczelniaczy, uchwyt 
montażowy, 6 kaset DIN24/48 o pojemności co najmniej 144 spawy światłowodowe?  
 
 



 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak spełnienia kryteriów równoważności tj. na brak 
możliwości stosowania kaset, które Zamawiający posiada w magazynie. 
 
Pytanie 4: 
Ad. Poz. 7  
Przełącznica światłowodowa naścienna (6 obsadzonych pól)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika - Przełącznica naścienna Mini 12xSC SX o 
wymiarach (280x200x65mm)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak spełnienia kryteriów równoważności tj. przekroczenie 
wymiarów.  
 
Pytanie 5: 
Ad. Poz. 8  
Przełącznica światłowodowa naścienna (4 obsadzone pola)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika - Przełącznica naścienna FTTB D30B 
12xSC SX o wymiarach (200x215x55mm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu brak spełnienia kryteriów równoważności tj. znaczne 
przekroczenie jednego z wymiarów. 
 
Pytanie 6: 
Ad. Poz. 10 
Stelaż zapasu kabla do studni 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża wykonanego ze stali ocynkowanej bez 
malowania proszkowego? 
Odpowiedź: 
Tak. 
ZMIANA NR 1: 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6 Zamawiający w pkt. 10 Specyfikacji technicznej osprzętu 
światłowodowego stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ  dotychczasową treść: 
(...) wykonany z elementów stalowych nierdzewnych malowanych proszkowo 
zastępuje treścią: 
(...) wykonany z elementów stalowych nierdzewnych. 
 
 
Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
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