
 
 
 
 
 
 
Politechnika Gdańska 
Wydział Chemiczny 
 

      Gdańsk, dnia 08.10.2012r. 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Nr ogłoszenia 210523-2012  , data zamieszczenia 03.10.2012r. 
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
 

ZAPYTANIE DOTYCZ ĄCE TREŚCI SIWZ 
 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę 
odczynników chemicznych oraz jednorazowych artykułów laboratoryjnych wraz z transportem dla 
Wydziału Chemicznego 

 
Nr postępowania ZP/363/008/D/12 

 
W dniu 05.10.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści: 

 

Pytania dotyczące projektu umowy: 

Dotyczy § 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być 
mniejsza niż 150 zł. netto”? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy § 5 ust.10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „5 dni” na „5 dni roboczych”? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy § 6 ust 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „0,1% ceny brutto” na „0,1% ceny brutto 
niedostarczonej partii towaru”? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie  wyraża zgody. 

Dotyczy § 7 ust.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „okres gwarancji nie krótszy niż maksymalny” na: 
„okres gwarancji nie krótszy niż 9 miesięcy”? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 



 
Pytania Część 1: 

Poz.11 
Benzen czda opak.1dm³ 162500110. Produkt o tym numerze kat. został wycofany z produkcji . Czy 
Zamawiający wykreśli tę pozycję z przetargu czy zaakceptuje benzen czda Chempur o numerze kat. 
111625000? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśli tę pozycję z formularza. 
Poz.46 
Magnezu azotan czda opak.1kg 612050110. Numer katalogowy odpowiada: Magnezu chlorek 6 hydrat 
CZDA. Proszę o wyjaśnienie o który odczynnik chodzi. 
Odpowiedź: 
Magnezu azotan Acros 217565000 
Poz.54. 
Miedzi siarczan 5 wodny czda 1kg 658310116. Produkt o tym numerze katalogowym został wycofany z 
produkcji. Czy Zamawiający wykreśli tę pozycję z przetargu czy zaakceptuje Miedzi siarczan Acros o 
numerze katalogowym 197730050? 
Odpowiedź: 
Zamawiający, zaakceptuje Miedzi siarczan Acros o numerze katalogowym 197730050? 
 
 
Zamawiający dokona stosownej  modyfikacji siwz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


