
Odpowiedź na zapytanie dla zamówienia WMP/Z/30/2018 

Zmiana treści ogłoszenia 

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, 

że wpłynęły następujące zapytania dotyczące Zadania nr 2: Metale oraz Zadania nr 3: 

Odczynniki z katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne 

 

Pytanie nr 1 

Zadanie nr 2, Poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w 

postaci chipsów lub w kawałkach o rozmiarze 25mm lub 50mm? 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie nr 2 

Zadanie nr 2, Poz. 4 i 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w 

postaci chipsów? 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie nr 3 

Zadanie nr 2, Poz. 6 – brak produktu w naszej ofercie, proszę o informacje czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie tej pozycji? 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie nr 4 

Zadanie nr 2, Poz. 7 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w 

postaci chipsów – producent nie podaje wielkości cząstek  

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie nr 5 

Zadanie nr 3, Poz. 4 – eter naftowy, sprzedaż tego produktu będzie możliwa jedynie do 

końca 2018r – w przypadku gdy Zamawiający planuje złożenie zamówienia w 

późniejszym terminie prosimy o wykreślenie lub wyłączenie tej pozycji z zadania  

Odpowiedź: Zamawiający planuje złożenie zamówienia do 10 listopada 2018 r. 



Pytanie nr 6 

Zadanie nr 3, Poz. 6 i 7 – produkty są obecnie niedostępne w magazynach, przybliżony 

termin dostępności to połowa grudnia 2018r. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie terminu dostawy tych produktów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy 

odczynników z poz. 6 i 7. 

 

W zawiązku z powyższych ulega zmianie treść ogłoszenia w zakresie terminu realizacji 

zamówienia (pkt I.8), który przyjmuje brzmienie: 

„Termin realizacji:  

dla Zadań nr 1, 2 i 4 - w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia; 

dla Zadania nr 3 – do 15 grudnia 2018 roku.” 

 

oraz w zakresie terminu składania ofert (pkt. II), który przyjmuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2018 r. o godz. 9:00.”  
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