
 

 

Poznań, dnia 01.10.2021 r. 

 

 

UAP/ZO/8/2021   

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

dotyczące postępowania: 

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości 

 

Pozycja 5, 6, 7 

Czy Zamawiający dopuszcza ścierkę z mikrowłókien o wymiarach 40x40 i gramaturze 250g/m2 ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiajacy dopuszcza ścierkę o wymiarach 40x40 (w Formularzu cenowym wymaganie opisane  

jest jako min. 32x32).  

 

Gramatura, zgodnie ze wspomnianym załącznikiem okreslona została na poziomie 450 g/m2 – Zamawiający 

doprecyzowuje zapis w Formularzu cenowym w zakresie pozycji 5, 6 oraz 7 - zaktualizowany stanowi załącznik 

do niniejszego pisma. 

 

Pozycja 13. 

Wspomniana miotła ma być w zestawie z kijem czy bez niego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiajacy informuje, że opisana w pozycji 13 miotła nie obejmuje kija. 

 

 



 

 

Pozycja 24. 

Wspomniana szczotka ma być w zestawie z kijem czy bez niego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiajacy informuje, że opisana w pozycji 24 szczotka nie obejmuje kija. 

 

Pozycja 31. 

Proszę o określenie, czy środek ten ma służyć do czyszczenia muszli klozetowej czy łazienki? Aerozol 

występuje o pojemności 600ml i jest to środek do czyszczenia łazienki, a środek w atomizerze i płyn  

do WC występują w opakowaniach o pojemności 750ml. Proszę o sprecyzowanie o który środek chodzi 

Zamawiającemu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga środka do  czyszczenia łazienki w sprayu w opakowaniu o pojemności 750  ml. 

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w Formularzu cenowym w zakresie pozycji 31 - zaktualizowany stanowi 

załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pozycja 54. 

Czy Zamawiający dopuszcza odświeżacz o pojemności 300 ml? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza odświeżacza o pojemności mniejszej niż 400 ml – zgodnie z opisem zawartym  

w Formularzu cenowym. 

 
 

 

 

 



 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego: 

 

Punkt 9.8 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości  

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

Aleje Marcinkowskiego nr 29, 60-967 Poznań 

oraz oznakowane następująco: 

Zapytanie ofertowe 

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości 

nie otwierać przed 05.10.2021 r. 

 

Punkt 12.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 05.10.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Kanclerza 

budynek A UAP, pokój nr 213 lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. 

 

Punkt 12.2 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.10.2021 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 211, w budynku A UAP. 

 


