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POLITECHNIKA GDAŃSKA 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

tel: 58 348 63 81, fax: 58 347 29 13 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Gdańsk, dnia 19.09.2013 r. 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę książek do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej                
w 2013 roku (4) 
CRZP: ZP /358/030/D/13 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 18.09.2013 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

W odpowiedzi na nasze zapytanie nie udzielili Państwo odpowiedzi na poniższe trzy zapytania. Książki 
są niedostępne u wydawcy oraz na rynku wtórnym . 

Bardzo proszę o odpowiedź  

Załącznik nr 5/3 do specyfikacji   

19. 
Hydrodynamics of Offshore 
Structures / Subrata K. 
Chakrabarti         

3540173196 / 
9783540173199 

Nakład wyczerpany ; brak na rynku 
wtórnym. Czy wykreślą Państwo ten 
tytuł z formularza? 

    
Załącznik nr 5/4 do specyfikacji   

4. 
Allocate or Let? Your Choise : 
Lessons from Harborough Home 
Search / by Tim Brown [et al.] 

1903208297 / 
9781903208298 

Nakład wyczerpany ; brak na rynku 
wtórnym. Czy wykreślą Państwo ten 
tytuł z formularza? 

101. 

Water Sensitive Urban Design : 
Principles and Inspiration for 
Sustainable Stormwater 
Management in the Cities of the 
Future / Jacqueline Hoyer [et al.] 

9783868591064 
Nakład wyczerpany ; brak na rynku 
wtórnym. Czy wykreślą Państwo ten 
tytuł z formularza? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający po ponownym sprawdzeniu dostępności na rynku pozycji nr 19 z formularza dla Części 
5/3 oraz pozycji 4 z formularza dla Części 5/4, potwierdza brak dostępności publikacji i w związku          
z powyższym wykreśla w/w książki z formularzy cenowych. 

Po ponownym sprawdzeniu dostępności na rynku pozycji nr 101 z formularza dla Części 5/4:  
Water Sensitive Urban Design. Principles and Inspiration for Sustainable Stormwater 
Management in the Cities of the Future/Jacqueline Hoyer [et al.], ISBN 9783868591064; 
Wydawca Jovis  

Zamawiający stwierdził, że w/w publikacja dostępna jest na rynku wtórnym. 
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Zapytanie 2: 

Proszę uprzejmie o wykreślenie  z formularza zamówień  : 
zał. 5_1 - Część 1 książki krajowe formularz rzeczowo-cenowy.zakup książek dla BG 
 
1. Zasilanie trakcji elektrycznej w systemie prądu stałego 3 kV / Artur Rojek  
 
2. Samsara : na drogach, których nie ma / Tomek Michniewicz 
 
3. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym : przykłady dla serii CPM 1/CPM 2 / 
Stanisław Flaga + CD-ROM 

Odpowiedź 

Zamawiający ponownie sprawdził dostępność na rynku pozycji nr 115, 130 i 164. 
W związku z potwierdzeniem się informacji o braku dostępności powyższych publikacji,  Zamawiający 
wykreśla z formularza cenowego dostawy książek krajowych, stanowiącego załącznik nr 5/1 do 
specyfikacji, poz. 115, 130 i 164. 

 
W załączeniu formularze cenowe uwzględniające wykreślenia wyżej określonych pozycji  

• formularz cenowy dostawy książek krajowych - załącznik nr 5/1 do specyfikacji  
• formularz cenowy dostawy książek zagranicznych dla jednostek PG - załącznik nr 5/3 do 

specyfikacji  
• formularz cenowy dostawy książek zagranicznych dla WA w ramach projektu - załącznik nr 5/4 

do specyfikacji                   
 


