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Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 

 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
w postępowaniu nr CRZP/208/009/D/18, ZP/41/WETI/11 

 
 
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 
odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. „Efektywne usuwanie 
mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach 
diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2018 r. wpłynęły do zamawiającego następujące 
zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, na które zamawiający udziela wyjaśnień: 
  
Pytanie nr 1 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w części B pozycja nr 3 wymagany jest wkład Progard do sytemu Elix 3 [starszy 
model] czy systemu Elix (Essential) 3 [nowsza generacja]? 
 
Odpowiedź do pytania nr 1 
Materiały zamawiane w części B poz. 3-5 postępowania przeznaczone są do posiadanego przez zamawiającego 
starszego modelu aparatu Elix 3 firmy Millipore. 
 
Pytanie nr 2 
Jako producent i autoryzowany serwisant w Polsce systemów do oczyszczania wody Millipore oraz produktów do 
filtracji  zwracamy się z uprzejma prośbą o wydzielenie  pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 z w/w pakietu. Wprowadzona 
konstrukcja pakietu uniemożliwia złożenie oferty przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora, którzy nie 
oferują tak szerokiego portfolio, a mogącym złożyć korzystne oferty niż podmiot, który oferuje produkty jako kolejne 
ogniwo w łańcuchu dystrybucji. 
 
Odpowiedź do pytania nr 2 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na części. Decyzja o podziale na dwie 
części została podjęta po analizie potrzeb zamawiającego oraz rozeznaniu rynku zamawianego asortymentu, jak 
również pod kątem właściwości i przeznaczenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zasady zachowania 
uczciwej konkurencji. Podział przedmiotowego zamówienia nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości 
ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.  
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Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ oraz będą wiążące dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

       
  

  


