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Wrocław, 31.08.2017r. 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA 9/2017 

 

 

 

Pytanie 1 

„Czy w pakiecie D pozycja 6 czyściwo może być równe 280m?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił opis w załącznikach nr 1, 3 , 6 opis towaru z „długość roli powyżej 280m” 

na „długość roli minimum 280m”. Tym samym oferowana rola czyściwa o długości 280m będzie 

odpowiednia. 

 

 

 

Pytanie 2 

„Czy w pakiecie D pozycja 5 chodzi o coś takiego: https://www.gastrosilesia.pl/szczotka-do-

czyszczenia-przewodow-instalacji-piwa-srednica-szczotki-cm-dlugosc-calkowita-cm,18,2,17898” 

 

Odpowiedź: 

Przedstawiona szczoteczka spełnia oczekiwania Zamawiającego wobec towaru z części D, 

pozycja 5. 

 

 
 

Pytanie 3 

„Uprzejmie proszę o doprecyzowanie przez wskazanie przykładowego producenta dla cylindrów 

miarowych szklanych  i z tworzywa PP o pojemności 150 ml. Ta pojemność nie występuje u 

żadnego obecnego na naszym rynku Producenta ani dystrybutora. Dostępne są tylko szklane 

cylindry Neslera, ale one maja znaczniki tylko 50/100/150”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił o wykreśleniu cylindrów miarowych szklanych jak i z tworzywa z PP 

o pojemności 150ml z listy towarów do zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 9/2017. 

Pozycje 11 i 16 z części A nie są objęte zapytaniem ofertowym na dostawę. 
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Pytanie 4 

„Proszę o podanie producenta nr kat. produktów spełniających Państwa oczekiwania z pozycji 18-

31 (fiolki gwintowane)”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, punkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności, podpunkt 

5 informuję że: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do 

określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba 

że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania 

równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony 

zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Zamawiający wyjątkowo w 

pozycjach (część B: 1, 2, 39, 44, 45) określił producenta z zaznaczeniem że Wykonawca może 

zaoferować produkt równoważny. W przypadku pozycji 18-31 części A podany opis przedmiotu 

Zamawiający uważa za wystarczający. 

 

Pytanie 5 

„Witam, mam jeszcze pytania dotyczące postępowania: 

Pozycja 16 część A: Wymiar cylindra z pp jest niestandardowy, proszę o wskazanie nr 

katalogowego i producenta produktu referencyjnego”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił o wykreśleniu cylindrów miarowych szklanych jak i z tworzywa z PP 

o pojemności 150ml z listy towarów do zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 9/2017. 

Pozycje 11 i 16 z części A nie są objęte zapytaniem ofertowym na dostawę. 

 

 

 

Pytanie 6 

„Witam, mam jeszcze pytania dotyczące postępowania: 

Pozycja 3 część B: Proszę o wskazanie nr katalogowego produktu i producenta”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, punkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności, podpunkt 

5 informuję że: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
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mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do 

określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba 

że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania 

równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony 

zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Zamawiający wyjątkowo w 

pozycjach (część B: 1, 2, 39, 44, 45) określił producenta z zaznaczeniem że Wykonawca może 

zaoferować produkt równoważny. W przypadku pozycji 3 części B podany opis przedmiotu 

Zamawiający uważa za wystarczający. 

 

 

 

 

Pytanie 7 

„Witam, mam jeszcze pytania dotyczące postępowania: 

Pozycje 19—23 część B -  Proszę o wskazanie nr katalogowego produktu i  producenta”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, punkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności, podpunkt 

5 informuję że: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do 

określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba 

że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania 

równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony 

zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Zamawiający wyjątkowo w 

pozycjach (część B: 1, 2, 39, 44, 45) określił producenta z zaznaczeniem że Wykonawca może 

zaoferować produkt równoważny. W przypadku pozycji 19-23 części B podany opis przedmiotu 

Zamawiający uważa za wystarczający. 

 

 

Pytanie 8 

„Czy należy zaproponować 10 sztuk probówek , czy 10 opakowań po 10 sztuk ?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku części B poz. 3 jest to 10 opakowań po 10 sztuk. 
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Pytanie 9 

„Część D poz1-4 czy należy zaproponować cenę za  sztukę z opakowania zawierającego 100 

sztuk?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku części D poz. 1, 2, 4 oczekujemy dostawy 300 opakowań 

a w przypadku poz. 3 oczekujemy dostawy 100 opakowań zawierających po 100 sztuk rękawiczek. 

 


