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Zamawiający, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, 

Plac Jana Matejki 13, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły  w postępowaniu na: 

Dostawę środków czystości dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                         

w Krakowie - znak sprawy BZP-3941-4/2019 
 

Pytanie 1 
 

Czy dopuszczają Państwo zmianę opisu pozycji 5 wykazu produktów,  trzonek chromowany 

długość 150cm  z długości 150cm na 130cm. 

Powodem prośby jest brak dostępności  na rynku produktu opisanego w zapytaniu. 
  
 

Odpowiedź: 

 
W  poz. 5 formularza asortymentowo – cenowego Zamawiający dopuszcza kij chromowany                   

o długości od 130 cm do 150 cm. 

 
Pytanie 2 
 

W pozycji nr 37 kalkulacji cenowej preparat do udrażniania i dezynfekcji rur 

kanalizacyjnych w formie granulatu z aktywatorem aluminiowym np. Kret nie występuje 

już w opakowaniu 1kg. Obecnie produkowana gramatura to 800g. Czy Zamawiający 

dopuści produkt Kret o wadze 800g ???  
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje opis w poz. 37 uwzględniający powyższe pytanie                     

i określa pojemność opakowania na 800 g. 

Wobec powyższego opis poz. 37 otrzymuje brzmienie: 
 

Poz. 37 Preparat do udrażniania i dezynfekcji rur kanalizacyjnych i odpływowych oraz 

syfonów w instalacjach kanalizacyjnych; w formie granulatu z aktywatorem aluminiowym 

(samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe i organiczne: tłuszcz, włosy, 

papier, watę, odpadki kuchenne), na bazie wodorotlenku sodu (stężenia NaOH 50-70%), 

całkowicie rozpuszczający sie w wodzie, pH 1% roztworu 12-13,5; zawiera substancje               

o działaniu antybakteryjnym, likwiduje nieprzyjemny zapach. Opakowanie 800 g. Na 

przykład "KRET" lub produkt równoważny. 

 

Zamawiający zamieszcza wraz z niniejszymi wyjaśnieniami zmodyfikowany załącznik – 

formularz asortymentowo – cenowy. 
 

Odpowiedź stanowi modyfikację zapytania ofertowego i powoduje zmianę wyznaczonego 

na 25 lutego 2019r. terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się 

na dzień 27 lutego  2019 roku  do godziny 10:00. 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

Powyższa modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
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