
Gdańsk, dnia 03.06.2013 r. 

 

Nr postępowania: ZP/213/055/U/13 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę firan i zasłon dla Ośrodka 

Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych pod 

numerem 207050-2013 w dniu 28.05.2013 

 

  Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w dalszej części zwanej ustawą 

Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. O następującej treści: 

1. Zasłony mają być uszyte z materiału nie prześwitującego? 

Odpowiedź: Tak. Zasłony mają być uszyte z nieprześwitującego materiału. 

2. wszystkie cztery boki przy zasłonach mają być obszyte w taki sam sposób? 

Odpowiedź: Wszystkie boki zasłon mają być obszyte w sposób zabezpieczający przed strzępieniem się 

na brzegach. 

3. firany mają być obszyte taśmą marszczącą żyłkową czy bawełnianą ? 

Odpowiedź: Firany maja być obszyte taśmą marszczącą bawełnianą. 

4. firany mają być z materiału żakard  czy woal? 

Odpowiedź:  Firany mają być wykonane z materiału żakard. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający  informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał 

stosownej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ którego 

zmieniona treść stanowi załącznik do niniejszego pisma 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w terminie do 

dnia 06.06.2013 r. do godziny 11.00.  

                 KANCLERZ 

         mgr inż. Marek Tłok 

kierownik zamawiającego /osoba 
upoważniona 

 

Załączniki: 
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 

 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
tel: 58 347 24 00, fax: 58 347 29 13 



 

Załącznik nr  2do SIWZ 

 

......................................                                                 ................................, dnia .......... 2013 r. 

 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/213/055/D/13 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY    

na: dostawę firan i zasłon dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina 

Lp. 
wyszczególnienie asortymentu 
 

j.m. 
 

Ilość 
cena  
jednostkowa 
brutto 

wartość 
brutto 
 

1 2 3 4 5 6 

 1. 
 

Zasłona z tkaniny 100 % poliester nieprześwitujący 
o wymiarach:  
szerokość: 180 cm 
długość: 140 cm 
pastelowe, gładkie, bez zmarszczenia 
Wszystkie boki zasłon mają być obszyte w sposób 
zabezpieczający przed strzępieniem się na brzegach 
Szerokość może być (+ -) 4 cm                                                              

 
szt. 

 
67 

  

2. 
 

Zasłona z tkaniny 100 % poliester nieprześwitujący 
o wymiarach:  
szerokość: 180 cm 
długość: 110 cm 
pastelowe, gładkie, bez zmarszczenia 
Wszystkie boki zasłon mają być obszyte w sposób 
zabezpieczający przed strzępieniem się na brzegach 
Szerokość może być (+ -) 4 cm                                                              

 
szt. 

 
24 

  

3. Firany żakardowe, obszyte taśmą marszczącą 
bawełnianą (szerokość taśmy 5 cm) o wymiarach: 
szerokość: 210 cm 
długość: 130 cm 
boki firan obszyte 
delikatny wzór kwiatowy 
Szerokość może być (+ -) 4 cm                                                              

szt. 67   

4. Firany żakardowe, obszyte taśmą marszczącą 
bawełnianą (szerokość taśmy 5 cm) o wymiarach: 
szerokość: 210 cm 
długość: 100 cm 
boki firan obszyte 
delikatny wzór kwiatowy 
Szerokość może być (+ -) 4 cm                                                              

szt. 24   

 
RAZEM  WARTOŚĆ BRUTTO 

 

 
Wartość z pozycji „RAZEM WARTOŚC BRUTTO” należy przenieść do „Formularza oferty” 

 

_________________________________________________ 

     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 


