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Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej”
Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi zapytaniami,
na podstawie art.284 ust.2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do
SWZ:

Pytanie 1:
PAKIET nr 4 a
Prosimy o weryfikację poniższych pozycji
poz.36.
kwas siarkowy(VI) 98%
kwas siarkowy ma nr 115750013 natomiast
wskazany nr 115750023 dotyczy kwasu solnego 3%
Odpowiedź 1:
Zamawiający omyłkowo wpisał niewłaściwy numer katalogowy.
Chodzi o kwas siarkowy o numerze katalogowym 115750013

Pytanie 2
PAKIET nr 4 a
poz.49.
octan ołowiu bezodny
octan ołowiu bezwodny czda ma nr 117030606
natomiast wskazany nr 117030607 oraz CAS 6080-56-4 dotyczy Ołowiu (II) octan 3 hydrat
CZDA
Odpowiedź 2:
Zamawiający potwierdza pomyłkę. Chodzi o octan ołowiu bezwodny o numerze katalogowym
117030606.

Pytanie 3
PAKIET nr 4 b
Prosimy o weryfikację poniższych pozycji
poz.5 kwas siarkowy (VI) 98% CZDA
kwas siarkowy ma nr 115750013 natomiast
wskazany nr 115750023 dotyczy kwasu solnego 3%
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że chodzi nam o kwas siarkowy (VI) 98% CZDA o numerze
katalogowym nr 115750013

Pytanie 4
Poz. 6 – kwas azotowy 65% CZDA
kwas azotowy ma nr 115296032 natomiast
wskazany nr 115750023 dotyczy kwasu solnego 3%
Prosimy o wskazanie jaki asortyment należy wycenić
Odpowiedź 4:
Zamawiający potwierdza, że nastąpiło błędne wpisanie numeru katalogowego. Poprawny
numer kwasu azotowego 65% CZDA to nr 115296032

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji
warunków zamówienia w załączniku 5d do SWZ „ Szczegółowe formularze cenowe”
dotyczącego Pakietu 4
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3
ustawy PZP przedłuża termin składania i otwarcia ofert, oraz na podstawie art. 286
ust.3 dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w pkt. XVII ust.1 oraz
pkt. XVIII ust. 1 i 3
Było:
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. dnia 16.09.2021 r.
Jest:
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.09.2021 r
Było:
XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 18.08.2021 r. do godziny 08:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2021 r. o godzinie 10:00
Jest:
XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 20.08.2021 r. do godziny 08:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 r. o godzinie 10:00
Zgodnie z art. 286 ust. 9 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych przez platformę e-Zamówienia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu: 17.08.2021r w Biuletynie
Zamówień Publicznych przez platformę e-Zamówienia oraz w mini Portalu.
Niniejsze postanowienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być
uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako
nieodpowiadającej treści SWZ.
Z poważaniem
Magdalena Karczewska

