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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 

 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że do zamówienia nr 
ZZ/713/009/D/2019 wpłynęły zapytania: 

 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii związanych z dokumentacją postępowania Z/713/009/U/2019: 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
pkt. 1. 
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 
Czego dotyczy powyższy opis? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wykreślił zapis w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. 
 
Pytanie 2: 
4) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116. 
Czy powyższy zapis dotyczy dostawy sprawozdania z badań w formie pisemnej czy również dostawy (zwrotu) 
badanego urządzenia? 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający zmodyfikowała zapis ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 
4) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprawozdania z badań oraz zwrot badanego urządzenia do siedziby 
zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 406. 
 
Pytanie 3: 
UMOWA 
§ 2 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonanie usługi nastąpi w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Czas realizacji badań KEM do 10 dni 
roboczych. 
Jakie dni uznawane są przez Zamawiającego jako dni robocze w kontekście realizacji zamówienia? 
 
Odpowiedź 3: 
Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 4: 



 
 

§ 3 CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ………………. złożoną przez wykonawcę, ustala się 
cenę w kwocie: brutto: ……………………………………………………. 
słownie złotych: (…………………………………………………………….. 
Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy. 
Czy cena powinna obejmować koszty dostawy/zwrotu przedmiotu badań (urządzenie AGIS)?  - umowa nie określa 
obowiązków stron  w tym zakresie. 
 
Odpowiedź 4: 
Cena powinna obejmować koszty dostawy i zwrotu przedmiotu urządzenia zagłuszającego. 

 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.  
Pozostałe postanowienia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian. 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

Załączniki: 

- ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – modyfikacja. 
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