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Gdańsk, dnia 21.02.2013 r. 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę książek do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej                
w 2013 roku (1) 
CRZP: ZP /38/030/D/13 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 20.02.2013 r. i 21.02.2013 r. wpłynęły zapytania od 
Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

„ … zgłasza poprawki do arkuszu cenowego wynikające z potwierdzonego przez wydawców  
wyczerpania się nakładów następujących publikacji: 
1. Kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej / Sławomir Kwiecień, Jerzy 

Sękowski; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2012, wyd.1, 9788373359635 
2. Natura modelowania: elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej / Marek K. 

Rostański; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2012, wyd.1, 9788373359871 
3. Historia Rumi: od pradziejów do 1945 roku [T.1] / Bogusław Breza; Wydawnictwo Region 2012; 

wyd.1, 9788375912456 
Prosimy o wykreślenie powyższych tytułów z formularza cenowego dostawy książek krajowych.” 

 

Zapytanie 2: 

„Szanowni Państwo,  
Po szczegółowej analizie przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ,  stwierdziliśmy iż kilka 
tytułów jest niemożliwych do sprowadzenia, ponieważ ich nakład jest wyczerpany u wydawcy i nie ma 
ich na rynku antykwarycznym. 
Są to książki 34 i 43 z załącznika 5_2: 

Sea of Land: the Polder as Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecture / Reh Wouter, 
Clemens Steenbergen, Diedric Aten 
9789071123962 

Water Urbanism / ed. Kelly Shannon, at al.. 
9789085066729 

Czy zastąpią je Państwo innym tytułem czy też wykreślą z formularza?” 
 

Zapytanie 3: 

„Szanowni Państwo, 
W związku z przygotowywaniem  oferty przetargowej do cz.2 (ksiązki zagranicznej) do postępowania 
nr ZP/38/030/D/13 okazuje się, że mimo intensywnych poszukiwań na rynkach antykwarycznych dwie 
nw ksiązki: 
poz. 33 Sea of land.....9789071123962; 
poz. 43 Water Urbanism... 9789085066729; 



są niedostępne. 
Bardzo prosimy o wykreślenie ich ze specyfikacji, gdyż nie ma mozliwości realizacji ich dostawy. 
Oczekując na pozytywną odpowiedź’ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż po sprawdzeniu i potwierdzeniu otrzymanych informacji o całkowitym braku 
dostępności, wykreśla  

z formularza cenowego dostawy książek krajowych - załącznika nr 5/1 do specyfikacji  
następującą poz. : 

• poz. 34  
Historia Rumi: od pradziejów do 1945 roku. [T. 1] / Bogusław Breza; Wydawnictwo REGION; 
2012; 19788375912456; 1 

z formularza cenowego dostawy książek zagranicznych - załącznika nr 5/2                                                                  
do specyfikacji  następujące poz. : 

• poz. 33 
Sea of Land: the Polder as Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecture / Reh 
Wouter, Clemens Steenbergen, Diedric Aten; Noord Holland; 2007; 1; 9071123960; 
9789071123962; 1 

• Poz. 43 
Water Urbanism / ed. Kelly Shannon, at al..; SUN, Amsterdam; 2008; 1; 9789085066729; 1 

 
Zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z poprawionymi formularzami 
cenowymi - uwzględniającymi wykreślenia powyższych pozycji - zamieszczono na stronie 
www.dzp.pg.gda.pl w zakładce „specyfikacja i jej modyfikacje”. 


