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Nr postępowania: ZP/136/055/D/12 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę środków chemii  gospodarczej 
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 

 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 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 (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający udzielił następującej 

odpowiedzi: 

Pytanie 1: 
„Poz. 76 czy chodzi o ilość 87 opakowań  A’56, cz 87 szt. pojedynczych tabletek.” 

Odpowiedź 1: 
Zamawiającemu chodzi o 87 opakowań. 

 

Pytanie 2: 
„Poz. 77 czy zamawiającemu chodzi o wkład (czytaj zapas) jeżeli tak to brak jest koszyka 

Domestos w zestawieniu, a zapasy Domestos mogą nie pasować do poz. 2 koszyk Cindy.” 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi tylko i wyłącznie o wkład bez koszyka. 

 

Pytanie 3: 
„Poz. 84 prosimy o podanie czy ma być ten produkt z pompka czy z rozpylaczem.” 

Odpowiedź 3: 
Produkt ma być z rozpylaczem. 



Pytanie 4: 
„Poz. 85 prosimy o sprawdzenie czy na pewno ma być zapas ponieważ nie ma 

w zestawieniu produktu zawierającego rozpylacz do tej pozycji.” 

Odpowiedź 4: 
Zamawiający potwierdza, że ma być to zapas. 

 

Pytanie 5: 
„Poz. 89 czy zamawiający chce 11 szt. –rolek czy 110 op. A’2.” 

Odpowiedź 5: 
110 opakowań. 
 

Pytanie 6: 
„Poz. 90 czy zamawiający chce 65 szt. – rolki czy 65 op. A’6.” 

Odpowiedź 6: 
65 opakowań. 
 

Pytanie 7: 
„Pozycja 19 Nawilżacz do olejków eterycznych typu "Pachnacy kram" Bardzo proszę 

o bardziej szczegółowe opisanie tego nawilżacza, kontaktowałam się z firmą "Pachnący 

kram " niestety firma ta czegoś takiego nie ma w swojej ofercie.” 

Odpowiedź 7: 
Zamawiający poda bardziej szczegółowe informacje w zakresie opisu produktu z powyższej 

pozycji formularza rzeczowo-cenowego. 

 
Pytanie 8: 
„Pozycja 18 olejek "Pachnąca szafa" ma pojemność 7 ml a nie tak jak jest napisane 

w formularzu od 8-12 ml.” 

Odpowiedź 8: 
Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności produktu. 

 
Zamawiający dokona odpowiednich zmian treści SIWZ. 
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mgr inż. Marek Tłok 
_______________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


