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Gródek nad Dunajcem, dnia 02.11.2020r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl  

 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 

Numer sprawy: IZP.271.9.2020 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa materiałów  dydaktycznych” 

– numer postępowania IZP.271.9.2020  

 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

1) Pytania 1:  

Część I - Pomoce dydaktyczne  

• Poz.71 Kolba okrągłodenna  

W opisie : w opisie mamy łącznie 15 szt, zaś ilość 9 szt, więc czy ma być 9 

zestawów po 15 szt, czy ma być łącznie tylko 9 szt - Proszę o weryfikację i 

informację ila ma by łącznie sztuk.  

 

• Poz. 271, 272  

W opisie: w opisie mamy łącznie 8 szt, zaś ilość 1 szt, więc czy ma być 1 zestaw 

po 8 szt, czy ma być łącznie tylko 1 szt. -Bardzo proszę o podanie ilości sztuk.  

 

• Poz. 72 i 274 Kolba stożkowa 100ml  

W opisie: 250ml. -Proszę o weryfikację i informację ile ml ma mieć kolba 

stożkowa. 
Odpowiedzi 1: 

• Poz.71. łącznie 9 szt. kolb o pojemnościach wskazanych w opisie. 

• Poz. 271, 272. łącznie 9 szt. kolb o pojemnościach wskazanych w opisie. 

• Poz. 72, 274. kolba stożkowa pojemność 250 ml. 

 

 

 

 

http://www.gminagrodek.pl/
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2) Pytania 2:  

 
Odpowiedzi 2: 

• Poz. 57, 257. cylinder szklany 

• Poz. 19, 206, 654.model z tworzywa sztucznego składający się z 4 części na podstawce 

• Poz. 107, 308. zaszła pomyłka, chodzi o sączki laboratoryjne 

• Poz. 61, 261, 278. proszę dostarczyć po 2 fartuchy każdego z rozmiarów (w sumie 8 

szt.) 

• Poz. 436. Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: 5,4 x 10,3 x 3,3 cm (2,1 x 4,0 x1,3 

cala), Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: 3,6 x 4,3 cm (przekątna 2,2 cala (5,6cm), 

Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: 128 x 160 pikseli, Typ wyświetlacza: 

Odblaskowo-przezroczysty, monochromatyczny, Waga: 141,7 g z bateriami, Bateria: 

2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lublitowo-jonowe, Czas 
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działania baterii: 25 godz., Wodoszczelny: tak (IPX7), Pływający: nie, Bardzo czuły 

odbiornik: tak, Interfejs: USB. 

• Poz. 278. kwas benzoesowy min. 25 g. 

• Poz. 357, 617. nakładka z osią liczbową z zakresu 0 - 100. 

• Poz. 34, 40, 98, 199, 203. na przykład zestaw gier: W skład zestawu wchodzą 

gry:  Która godzina? (48 kart, 40 żetonów, zegar z ruchomymi wskazówkami), Szybkie 

oczko (plansza oraz 84 kartoniki), Gry karciane (80 kart), Loteryjka (8 plansz oraz 72 

kartoniki), Znajdź mnie (plansza oraz 40 kartoników), Tabliczka mnożenia (plansza 

oraz karty do wypełniania), 4 pionki, 2 kostki tradycyjne, kostka z liczbami 

dwucyfrowymi. 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem wprowadza 

zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zasad prowadzenia rozliczeń 

z  Zamawiającym (wystawiania faktur) na etapie realizacji zamówienia, szczegółowo opisanych 

w zaktualizowanym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

 

 

 
 

 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


